
   

Styreprotokoll fra Hasle Løren Fotball nr. 1/2019 

 

Til stede: Ståle Hamnvik - Styreleder 
 Viggo Antonsen- Styremedlem 
 Uzma Sattar - Styremedlem 

Anniken Bjørnø - Styremedlem 
Nils Mosvold - Styremedlem 
 

  
  

 

Forfall: Andreas Brekke – Styremedlem 
Trine Allrè Flesvig - Styremedlem 

 

Tid: 10.04.2019     kl. 19:30-21:30 
  
Sted: Kontor Hasle Løren 

 

Referatsaker 

Sak 1.1.2019 Referat fra styremøte nr. X/2019 
Det var ingen merknader til styreprotokoll fra møtet x/2019. Protokollen ble underskrevet på møtet av alle 

deltakerne.  

Vedtak: Styreprotokollen ble undertegnet på møte. 
 

 

Beslutningssaker 

Sak 2.1.2019 Viktige administrative arbeidsoppgaver 
For tiden er det følgende administrative arbeidsoppgaver som Styret jobber med: 

Arbeidsoppgave Ansvarlig 

Fotball Cup August 2019 Andreas 

Fotball Camper og Liverpool Fotballskole Viggo 

Oppfølging av trenere Andreas og Viggo 

Fotballdagene Andreas 

Ansettelse av Sportslig leder Andreas, Viggo og Ståle 

Utarbeide plan for Sponsor ?? 

 

 

Vedtak: Styret vurderer det slik at vi trenger å lage tydelig visjon, klare mål og strategi for 
fotballgruppen. Parallelt med dette arbeidet er det behov for å fortsette med de administrative 
arbeidsoppgavene som i dag ligger på Styret. Status på punktene over vil bli fulgt opp på neste 
styremøte. 

 



   

Sak 3.1.2019 Visjon, Mål og Strategi 
Styret har vurdert det slik at det ikke finnes klar visjon. mål eller strategi for Fotballen i Hasle Løren. Det 

medfører at arbeidsoppgavene ikke har fundament i en overordnet tanke. Oppgavene blir tilfeldige uten nå 

klar retningslinje selv om den enkelte oppgaven gir mening.  

Vedtak: Styret ønsker å få inn ekstern hjelp som kan bidra til å starte en god prosess. Odd Granrud samt 
kvalitets satsning til NFF kan være gode hjelpere og bidra. Ståle sjekker med Odd og Viggo med 
NFF. 

 

Sak 4.1.2019  Kiosk 
Driften av fotballkiosken er underlagt Fotball Styret. Der er ikke noe system i forhold til innkjøp av varer, 

vareinnhold eller profil. Vi har behov for å jobbe med kiosken for at den skal få rette profil og bli mer lønnsom.  

Vedtak: Overføres som egen sak til neste møte.  
 

Sak 5.1.2019 Agenda og tidspunkt neste møte  
 

Vedtak: Mandag 13.5.2019 kl. 20:00 – Hjemme hos Viggo 
 
Følgende agenda 

- Referat fra sist møte 

- Oppfølging av arbeidsoppgaver 

- Kiosk 

- Sponsor 

- Møteplan 

 
 

Møte avsluttet kl. 21:30  10.04.2019 

Oslo  

 

Ståle Hamnvik  Viggo Antonsen 
   
   

Andreas Brekke  Nils Mosvold 
   
   

Uzma Setter  Anniken Bjørnø 
   
   

 

Vedlegg: Ståles notater fra Styremøte 


