
Hamar idrettslag   
 
 
 
 

 
 

Referat fra styremøte i hovedlaget 14.12.22 
Til stede: Renate Mosesen, Mari Stenersen, Wenche Holen, Lasse Evensen, Guro Hagen, Ine 
Marie Helmersen og Andrea Falkenhem.  

 

 Wenche, som er kasserer i hovedstyret kaller inn til møte med alle gruppers kasserer 
i januar. Her skal det diskuteres hvordan vi som lag kan minske kostnader og arbeid 
når det kommer til økonomi og hva vi forventer av hverandre.  
 

 Et årshjul for hovedlaget skal utarbeides. Renate starter og en etter en i hovedstyret 
fyller på med informasjon/oppgaver og frister. Dette gjørs for at det skal være enkelt 
å holde oversikt og det skal gjøre det lettere for nye i hovedstyret å sette seg inn i 
oppgaver.  
 

 Hamar E-sport vil være med i Hamar idrettslag. Daglig leder Andrea, inviterer dem til 
et styremøte i januar/februar. På årsmøtet i mars blir det en avstemming om de skal 
bli en undergruppe i HIL.   
 

 Alle som har fått mer enn 1.000 kr utbetalt av HIL har krav på pensjon. Hamar 
idrettslag har inngått en avtale med Gjensidige som gjelder for alle unntatt tennis og 
svømming som har egne avtaler. Vi har plikt til å betale pensjon tilbake til 01.01.22. 
Kostnaden vi får skal fordeles på undergruppene. Per i dag er det bare friidrett som 
ikke har utbetalt noe. Dette fordeles basert på hvor mye undergruppene har 
utbetalt.  
 

 Retningslinjer i HIL-huset i Ankerskogen: 
Klubbhuset er for alle grupper i HIL og vi vil minne om at alle er varmt velkommen 
hit. Bruk det til samlinger, avslutninger, møter og lignende. Ta kontakt med Andrea 
Falkenhem som holder oversikt over bruken.  
 
I dag er det turn som er primærbruker av cafeen og driver kiosk i forbindelse med 
treninger eller konkurranser. Derfor er det turn som står for vask i lokal og hall. 
Hovedlaget står for forbruksartikler i klubbhuset.   
 

 Minner om at styret i turn, tennis, friidrett, fotball, bandy og kunstløp må 
gjennomføre rent idrettslag! 
 
 


