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Styremøte i Hasle Løren, Fotball 
 

 

 
        vi tilbyr idrettsglede 
 

 

Dato: Sted: Møteleder: Referent: 

170918 Viggos casa 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. Jentefotballen. Anniken, Marianne og Uzma orienterte fra arbeidsgruppen for 

jentefotballen. Gruppen hadde samlet sportslig leder, trenere og lagledere fra 
2004, 2005 og 2006. Ulike tiltak ble diskutert herunder hettegensere, 
foreldretrenere og nyttårscup.  
 
Konklusjon: Arbeidsgruppen går videre med arbeidet med nyttårscupen 
herunder søknad til kretsen. Styret besluttet å sponse anskaffelsen av 
hettegensere for jenteungdomsklassene.  
 

3. Profilering av Hasle-Løren IL.  
 
Konklusjon: Uzma og Marianne går videre med å lage en promovideo for 
fotballen i H-L IL. Det innhentes samtykke fra foreldrene. 
 

4. Sportslig utvalg. Forslag til neste år er en spillergruppe for senior med om lag 
25 spillere som skal trene sammen. Samtidig etableres det en juniorgruppe. 
Juniorgruppen supplerer rekruttlaget med spillere fra kamp til kamp. Det 
anbefales å organisere ungdomsfotballen med egne årsklasser. Per i dag er 
det utfordringer med –05 og –06. For disse årsklassene må det ses på en 
modell som ivaretar spillernes behov både i forhold til det sosiale og det 
kvalitetsmessige. For barnefotballen ser man på om det skal være 
nivåinndelt påmelding fra fylte 9 år. SU ser også at sportsplanen må 
revideres.    
 
Konklusjon: Styret er enige om at det ikke skal være mer enn 2 lag i ordinær 
serie for senior. For barnefotballen er styret enige om å benytte nivådeling i 
barnefotballen. Dette forutsetter at SU beskriver rammene knyttet til 
kompetanse, involvering og styring.  
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5. Fotballskolen 
Fotballskolen har nå nådd et deltakernivå som tilsier at den må organiseres 
med en ansatt ressurs. Viggo utarbeider en rollebeskrivelse for å starte en 
rekrutteringsprosess. 
 

6. Juletresalg 
Svein kontakter juletreansvarlig for å sikre framdrift. 
 

7. Organisering av arbeidet.  
- Uzma og Anniken - Jentefotballen  
- Viggo/Andreas - Barnefotballen.   
- Sportslig utvalg - Sportsplan, organisering av barne-, ungdoms og 

seniorfotballen.  
- Marianne - Branding.  
- Andreas - Arrangementsansvar. 
- Nils og Svein - Organisasjon. 

 
8. Eventuelt 

Gjennomgang av sportslig leders ansvarsområder. 
 

9. 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:  
- 24. oktober – referent Uzma Sattar 
- 21. november – referent Viggo Anthonsen 
- 19. desember – referent Marianne Haugan  
 
Fotballstyremøtene fremover blir på klubbkontoret kl 1915 (onsdager) når 
klubbhuset er opptatt. 

 
 


