Styremøte 24.10.22

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

Regnskapsfører
Hovedstyret mangler en lenke mellom gruppene og hovedstyret. Det er en stor forskjell på hvordan
gruppene fører sitt regnskap på og hva og hvem de bruker. Kasserer i hovedlaget kaller inn til møte
med alle kasserere i gruppene og leder av hovedlaget og daglig leder. Vi har som mål at ha 2 møter i
året med oppdatering av økonomi. Et møte på våren og et på høsten.
Fleridrettslag
Hamar idrettslag er innlandets største idrettslag. Men hva er fordelen med å være et fleridrettslag?
- Utøvere har mulighet å delta i flere idretter og bare betale en kontingent, det fremmer allsidighet.
- Økonomisk trygghet ved at man er større
- Vi er sterkere samme utad i møte med eksterne samarbeidspartnere som f.eks. Hamar Kommune.
- Muliggjør "profesjonalisering" av arbeidet gjennom at man kan ha daglig leder som følger

opp på mange områder.

- Vi kan samarbeide på tvers av idretter og lære av hverandre.
- Vi er mer attraktive som sponsorobjekt.
- Grippene står ikke økonomisk ansvarlige.
- Årsmeldinga blir enklere.
- Det gir oss en sterk identitet.
- Gruppene kan få hjelp med utvikling og rekrutering.
Sponsoravtaler
Sponsoravtalene som vi har går ut desember 2022. Det er avtalt reforhandling med Hamar media og
Eidsiva. Sponsormøte med Sparebank 1 Østlandet avventes til en ny sponsoransvarlig er på plass der.
I tillegg til dette er flere foretak kontaktet.
På siden av dette har daglig leder inngått flere samarbeide som kan gi medlemmer i HIL
medlemsfordeler. Mer informasjon kommer.
Medlemskontingent
Ved ferietilbud er det krav om medlemskontingent for de som deltar. For å forsvare
medlemskontingenten kan vi ha to forskjellige priser på tilbudene. En differensiert pris for de som er
medlemmer og de som ikke er medlemmer.
Nå går vi snart inn i november og mangler medlemskontingent fra 490 medlemmer. Det betyr at vi
har 490 utøvere som ikke er forsikret og ikke har betalt for å utøve idrett i Hamar idrettslag. Det er
lagt inn en stor jobb fra daglig leder for å få ordning på kontingenten, men det er fortsatt mange
igjen. Daglig leder har sendt ut lister til alle grupper med hvem som ikke har betalt. Alle ledere må ta
ansvar for at alle i gruppen sin betaler kontingent før 15/11-. Etter denne datoen dekkes denne
summen av undergruppene.

Rent idrettslag
Alle styrer skal gjennomføre rent idrettslag. Dere går inn på rentidrettslag.no og registrerer en
brukere, da får dere tilsendt passord på melding. Denne kursen tar mellom 1 – 2 timer og den skal
gjøres i gruppe.
Eventuelt
HIL gjør en satsning på paraidrett. Camilla Hansen (svømming) har sammen med en prosjektgruppe
(utenfra HIL) lagd en plan på hvordan de vil at det skal gjennomføres. Det er søkt penger til
prosjektet og vi har fått innvilget en stor sum. Prosjektet står helt på egne bein med egen økonomi.
Poenget med dette er å integrere og gi større og annerledes muligheter.
Hovedlaget ønsker å tilby Camilla Hansen en stilling i dette prosjektet.
Prosjektgruppen skal ha møte mandag 31/10 – 22, vi avventer mer informasjon.

