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Styremøte i Hasle Løren, Fotball 
 

 

 
   vi tilbyr idrettsglede 
 

 

Dato: Sted: Møteleder: Referent: 

241018 Klubbkontoret Svein Sletten Svein Sletten 

Tilstede: Svein Sletten, Anniken Bjørnø, Viggo Anthonsen, Marianne Haugan og Nils-Tore 
Mosvold, Andreas Brekke, Uzma Sattar 

Forfall:  

Forkortelser:  

 

   

Sak Ansvar Når 

   

 
Styremøtet ble gjennomført fra kl 2000-2130. 

  

 
Saker til behandling: 
1. Gjennomgang av referatet fra forrige møte. 
 

2. Agenda:  
1945- 2005 Tillitsvalgte kommer første 15-20 min (Bai, Morten og Gitle): 

 Status 2018 og ambisjoner for 2019 
Målet var å klare seg i 4. div. Det målet ble nådd. Ser også at det nå ser ut til at 
flere blir i klubben fra sesong til sesong. 

 Materialforvalter 
Ukesansvarlig hver uke 

 Baneforhold vinter 
Ber om en plan for hvordan treningene skal gjennomføres i vinter sett i lys av 
forrige sesong. 

 Keepertrener 

Mulig keepertrener på vei inn i klubben.  
 Utstyr 
 Legge nytt gulv i A-lagsgarderoben 

- Svein får et overslag fra Gitle. Svein tar det med Heidi. 
 Assistenttrener 

- ønske om å få dette på plass innen oppstart av ny sesong 
- spillerne mener at ny trener må ta mer tak og vise mer engasjement 
enn nåværende. Må brenne for fotball og ha samme syn som 
hovedtrener 

3. Treningstider Kalbakken kunstgress 13-16 år. Hvem fordeler og på hvilke 
prinsipper? 
Banefordeling – premisser for fordeling i forhold til antall spillere, prioriteringer etc.  
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4. Aksjon etter møte med sportslig leder/trener senior. Referat og kopi av epost sendt 
møtedeltagerne. Ferie, arbeidstid og kommunikasjon med eksterne skal styres av 
arbeidsgiver dvs daglig leder. Arbeidsinstruksen settes av fortballstyret, og daglig 
leder er ansvarlig for at arbeidet utføres. 

 
Konklusjon: Styreleder koordinerer med daglig leder videre framdrift. 

 
5. Fotballskolen – fremdrift 

Konklusjon: Vi ser om vi har kandidater internt i klubb som er villige og kapable til 
å administrere fotballskolen. Uzma spilte også inn unge idrettsledere fra Alna-
skolen som et mulig alternativ. Vi må ha en avklaring på plass senest i februar.  

 
6. Jentefotballen 

Uzma presenterte et mandat og plan for det videre arbeidet.  
Konklusjon: Styret godkjenner mandatet. Det sportslige skal integreres som en del 
av SU. 

 

7. Årlig møte må være avholdt innen 15. februar – torsdag 7. februar kl 18.00-20.00. 
Utvidet styre kalles inn til neste styremøte 21. november. Marianne kaller inn. 
Tema er årlig møte, representanter på valg, og valgkomite. 

 

8. Evt 
Foreslås utsatt: 
- Plan for utvidet styremøte  
- årshjul (utsettes da Andreas ikke kan møte?)  

 

 Samtykke til bildebruk 

 juletresalg – status? Svein sjekker med daglig leder. 
 

Neste møte:  
Utvidet styremøte med trenere, lagledere og utvidet styre. Vi tar sikte på en ny samling 
etter serieslutt. Marianne ser på hvordan vi skal kommunisere dette, og andre 
aktiviteter i fotballen. 
 
Årshjulet tas opp igjen på neste møte 
Kvalitetsklubb - fremdrift 

 
Fotballstyremøter:  
- 21. november kl 19.15-21.00 – referent Viggo Anthonsen 
- 19. desember kl 19.15-21.00 – referent Marianne Haugan  
 
Fotballstyremøtene fremover blir på klubbkontoret kl 1915 (onsdager) når klubbhuset 
er opptatt. 

 
 


