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Referat fra styremøte i hovedlaget i HIL 21/11 – 22 
Tilstede: Renate Mosesen, Lasse Evensen, Wenche Holen, Mari Stenersen, Guro Hagen, 
Andrea Falkenhem. (Bjørn Terje Andersen var med i starten av møtet.)  
Meldt frafall: Ine Marie Helmersen 

 

1. Årsmøte 
Revisor og kasserer skal begynne å forberede årsoppgjøret. 
Til årsmøtet skal hovedstyret lage en ny organisasjons plan. Hva er vår visjon, delmål, 
mål, fremtid og handlingsplan? Hvordan ser det ut for gruppene fremover?  
Kasserer Wenche Holen lager sammen med Bjørn Terje Andersen et budsjett for 
hovedlaget.  
 
Årsmøtet skal holdes før 31 mars 2023. Gruppene skal ha gjennomført årsmøte før 
utgangen av februar. Blivende æresmedlemmer og pris vinnere skal legges frem til 
styret i god tid. 
  

2. Kostnader i lokalen i Ankerskogen idrettsanlegg.  
Hovedlaget og turn må se på renhold og innkjøp i klubbhuset. Vi har et stort ønske 
om at alle grupper skal bruke våre lokaler og derfor er det ikke riktig at turn skal stå 
for alle kostnader i klubbhuset. Hovedstyret og daglig leder finner frem kontrakter og 
finner en løsning.  

3. Klubbklær 
En spennende nyhet er at vi skal nå ha felles klubbtøy i HIL. Det er enstemmig 
vedtatt i hovedstyret at vi inngår en avtale med Hummel. Hummel blir vår 
leverandør og Freske fraspark blir vår forhandler. Kontrakter med Hummel starter 
1/12-22 og varer i 4 år. I henhold til tidligere styrevedtak er fargene rød på overdel 
og marineblå på underdel på det vi skal bruke som defileringsdress. Noen andre 
varer kommer finnes i marineblå opptil.  

4. Tennis 
HIL tennis mangler i dag et fungerende styre. Det er av stor vikt at dette kommer på 
plass. Årsmøtet i tennis skal gjennomføres innen utgangen av februar og da må de få 
et styre med leder på plass og ta frem et budsjett.  

5. Ansettelse i turn  
HIL turn ønsker å ansette en person på 70% fast. Det er enstemmig vedtatt av 
hovedstyret. Turn er lønnsansvarlige og har arbeidsgiver ansvar.  
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6. Oppdatering om para-prosjekt 
HIL skal nå starte opp et mottak for para-utøvere for å hjelpe dem inn i idretten. 
Camilla Hansen som nå er ansatt i svømming skal lede prosjektet som er selvstående.  
I det daglige skal ting meldes ifra til daglig leder. Utefra styrevedtaket styrer de 
ansatte i prosjektet alt sammen og står for alt det økonomiske som ikke skal gi 
hovedlaget mer kostnad.  Daglig leder lager kontrakt til de 2 personene som skal 
ansettes i prosjektet.  
 

 Eventuelt 
Idrettsgalla – alle ledere og faste ansatte i HIL får tilbud om å kjøpe billetter til en 
rabatert pris på tribune.  
 
Hamar e-sport er interessert i å bli en gruppe i HIL. Hvis det fortsatt er aktuelt tas det 
opp på årsmøtet.  
 
Basket er på vei inn i HIL som et prøveprosjekt. Det er over 60 barn og unge som har 
meldt interesse. Daglig leder har fått tilbud om flere tider i gymsaler rundt om i 
Hamar. Bakset kan bli en undergruppe etter årsmøtet. 
 
Juleavslutning for ledere og faste ansatte den 14 desember klokken 18.00 på HIL-
huset. Invitasjon er sendt ut på e-post.  
 
 
 
Neste styremøte er den 14 desember.  
 
 

 

 

 


