Styremøte hovedlaget i HIL
13/9 & 17/9 – 22

Tilstede: Renate Mosesen, Ine Marie Helmersen, Guro Hagen, Lasse Evensen, Mari Stenersen,
Wenche Irene Holen og Andrea Falkenhem
















Referat godkjent fra 31/5 – 22
HIL arrangerer 4 klubbarrangement i spond. Rekrutteringsmøte med Wang ung den
22 september. (for medlemmer født 2010 og foresatte) Kvinnekroppen i idrett den
18 oktober og to foredrag om skadeforebygging den 3 og november. Invitasjon og
informasjon ligger i spond.
På grunn av sykmelding går Renate Mosesen (nestleder) inn som fungerende ledere i
hovedstyret. De er besluttet at Wenche Holen som er varamedlem blir fullverdig
styremedlem med stemmerett i den tiden.
I styreleders sykefravær er det behov for å få oversikt over økonomien Hamar
idrettslag. Den doble rollen som styreleder har i dag, er uheldig og hovedstyret
trenger en kasserer. Siden hovedstyret ikke kan ta inn flere medlemmer må et
eksisterende medlem ta den rollen. Styret er enige om at Wenche Holen tar den
rollen. Hun setter seg inn i økonomien med hjelp av regnskapsfører.
Styret har besluttet for å gå inn i en nærmere evaluering av eksisterende
økonomistruktur. Det er for sårbart som det er i dag.
Sponsoravtalen med Hamar media har gått ut og daglig leder jobber med å få et nytt
på plass. I årsskiftet går våre andra to avtaler ut. Hovedsponsorer er viktig for HIL da
vi er et inkluderende lag som inviterer til et flerkulturelt medlemskap. Vi vil få flest
barn i aktivitet og det er på banen som vi skaper integrasjon. Det koster å ta med alle.
Daglig leder jobber fram en avtale om ny nettside.
Vi lufter ideen om å bruke Instagram, en felles for hele laget som alle grupper har
innlogging til.
Ankerskogen idrettsanlegg får større og større strømkostnader. Det blir vanskelig og
holde åpent hvis strømstøtteordningen endres. Daglig leder har vært i kontakt med
Morten Midtlien, kultursjef i Hamar kommune og HA har gjort en reportasje om
problemstillingen.
Hamar idrettslag har startet et tilbud om volleyball. Dette er en test for å se om det
finnes en interesse og om dette er en undergruppe som vi kan starte etter hvert. Per i
dag koster det ingenting unntatt medlemskontingent.

