
Styremøte hovedstyret i HIL | PROTOKOLL 

31.01.2023 klokken 19.30| På temas 

Møte innkalt av Renate Mosesen 

Møtetype Styremøte 

Tilrettelegger Andrea Falkenhem 

Referent Andrea Falkenhem 
 

Renate Mosesen, Lasse Evensen, Mari Stenersen, 
Wenche Irene Holen, Ine Marie Helmersen, Guro 
Hagen og Andrea Falkenhem. 
Rene Gregor og Lars Erik Dæhli som gjester. 

 

SAKSLISTEEMNER 

Sak A-23.01 Gjennomgang av protokoll fra 14.12.22 | Renate Mosesen 

Protokollen ble gjennomgått og godkjent. 

 

 

 

Sak B-23.01 Oppussing klubbhuset i Ankerskogen idrettshall | Rene Gregor 

Diskusjon  

Rene Gregor fra styret i AIAS orienterte om oppussingen i klubbhuset. Oppussingen går i første 
omgang på 1 og 3. etasje.  
I 1. etasjen skal nye takplater i gangen på plass, det er satt inn en ny inngangsdør og gangen har blitt 
malt. Vinduene i 2 etasjen my byttes ut til brannvinduer for at branntrappen i 3 etasjen skal være 
godkjent. Det er satt inn en varmepumpe i 2 etasjen og det skal settes inn en i 3 etasjen.  
Ankerskogen idrettshall er en stor hall med store kostnader i vedlikehold og strømutgifter. AIAS har 
brukt egne midler til oppussingen som har blitt gjort frem til nå, men det gjenstår litt over 600.000 kr. 
AIAS ber om hjelp av hovedlaget med halve beløpet.  

 

 Konklusjon  

Hovedstyret vedtar at de stiller med beløpet AIAS ber om. 

Gjøremål  Ansvarlig person Tidsfrist 

Godkjenne utbetaling   Renate Mosesen 25.02.2023 

 
 Sak C-23.01 Valgkomite| Lars Erik Dæhli 
 

Diskusjon  

Lars Erik Dæhli er med og orienterer litt om prosessen og hva som skal skje videre i forkant av 
årsmøtet i valgkomiteen. Han kaller inn til møte med Morten Evensen og Tor Mattson som sitter i 
valgkomiteen. Friidrett avsto fra å stille med en kvinnelig representant i henhold til hva som ble 
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vedtatt på årsmøte i 2022.  
Lasse Evensen, Ine Marie Helmersen, Wenche Irene Holen og Renate Mosesen (som leder) er på valg i 
år. For å opprettholde retningslinjene om kjønnsfordeling må vi ha minst to menn eller minst to 
kvinner i styret. 

Konklusjon 

Lars Erik samler valgkomiteen for å ferdigstille alt innfor årsmøtet.  

Gjøremål Ansvarlig person Tidsfrist 

Møte med valgkomiteen Lars Erik Dæhli  

Sende informasjon til Lars Erik Andrea Falkenhem 01.02.2023 

   

   

Sak D-23.01 Møter i hovedstyret | Renate Mosesen 

Diskusjon 

Styremedlemmene ønsker en oversikt over alle møter i 2023. Dette hjelper hovedstyret, men også 
gruppene for at de skal ha mulighet til å sende inn ting til hovedstyret.  

Konklusjon 

Etter årsmøtet sette hovedstyret opp en oversikt for resten av 2023. Oversikt skal ligge på nettsiden 
vår. Neste møte for hovedstyret er 6. og 13. mars. Det er viktig at alle gruppene har sendt inn budsjett 
og årsberetning før den 13.  

Gjøremål Ansvarlig person Tidsfrist 

Samle inn budsjett og årsberetning Andrea Falkenhem 12.03.203 

Få på plass en oversikt for møter i 2023 

Publisere oversikten på nettside 

Mari Stenersen 

Andrea Falkenhem 

30.04.2023 

30.04.2023 

 

 
 
 
 

 

  

Sak E-23.01 Gjennomgang av møtet med kassererne i gruppene. | Wenche Irene 
Holen 

Diskusjon 

Wenche gikk igjennom hva som er utfordring i gruppene og att økonomien gjennomføres veldig 
forskjellig. I dag er det svømming og turn som har størst utfordringer.  

Konklusjon 



Side 3 

Wenche kaller inn til møte med de to gruppene, leder i hovedstyret Renate, daglig leder Andrea og 
regnskapsfører Kari. 

Gjøremål Ansvarlig person Tidsfrist 

Sende ut innkallelse Wenche Irene Holen 11.02.2023 

Booke Børstad Andrea Falkenhem 11.02.2023 

   

   

Sak F-23.01 Årsmøte | Renate Mosesen 

Diskusjon 

Ansvaret i forkant av og under årsmøtet er sendt ut til alle i hovedstyret.  
 
Hovedstyret trenger innspill og nomineringer fra undergruppene og medlemmer til de forskjellige 
prisene som skal deles ut på årsmøtet. Dette sendes til post@hamaridrettslag og merk e-posten med 
nominering og pris. Fristen er 5 mars.  

 
HIL-pokalen: 
1) Medlem(mer) som ved sin fremferd har vist holdninger som i stor grad uttrykker Hamar ILs 
grunnleggende verdier. 
2) Medlem(mer) som har utvist særdeles god dugnadsånd. 
3) Medlem(mer) som har gjort en stor innsats for å skape et godt sosialt miljø og samhold i idrettslaget 
og/eller i egen særgruppe. 
Både enkeltpersoner og grupper kan sende inn forslag på kandidater. Forslagene skal behandles og 
vedtas med alminnelig flertall av styret i Hamar IL. 
 
ASBJØRN KJØNNINGSBERGS MINNEPREMIE 
Minnespremien deles ut hvert år til medlemmer av HIL som er under 17 år og som har vist spesiell 
stor treningsiver, god oppførsel og fremgang på idrettsfronten. 
Hovedstyret for Hamar idrettslag peker ut hvem som skal tildeles minnepokalen etter innstilling fra 
gruppestyrene. 
Utdeling foregår på Hamar idrettslags årsmøte. Første gang i 1971. 
 
 

Æresmedlemmer: 
Til æresmedlem av Hamar idrettslag kan utnevnes lagets medlemmer og andre personer som 
har ydet Hamar idrettslag store tjenester. 
 
Forslag og nominasjon sendes til post@hamaridrettslag.no 

Hamar idrettslag bragd- og fortjeneste merke  
- deles ut av bragd- og fortjeneste komiteen som består av: Berit Glesaaen Nyberg,   
Irma Kristine Nordseth, Morten Evensen og Edgar Malman  
Ta kontakt på: berit.g.nyberg@gmail.com eller tlf. 91805915 
 

Merket kan deles ut til: 
a. Medlemmer som ved særdeles stor administrativ eller annen betydelig innsats for laget gjennom 
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lang tid og har gjort spesielt fortjent til det.  
b. Medlemmer som ved betydelig aktiv og administrativ innsats har vært fremtredende 
medlemmer av Hamar idrettslag.  
c. Medlemmer av Hamar idrettslag som ved aktiv utøving har fremvist fremragende idrett. 
d. Personer som ikke er medlemmer av Hamar idrettslag, men som på grunn av rent 
spesielle forhold gjør dem berettiget til denne hedersbevisningen.  
 

 

NM-utmerkelser 
Tradisjonen tro ønsker Hamar Idrettslag å hedre lagets norske mestre på årsmøtet. Oversikt over de 
enkelte gruppers NM-vinnere i 2022 (junior el. senior), må sendes skriftlig til hovedlaget på e-post: 
post@hamaridrettslag.no senest den 5 mars. Det er viktig at navnene er skrevet korrekt. Det er også 
viktig at det innmeldes opplysninger om hvor mange øvelser/distanser den enkelte evt. har vunnet. 
 
Gruppene har selv ansvaret for at NM-vinnerne får beskjed om å møte på årsmøtet. Vennligst gi også 
en skriftlig beskrivelse av de enkelte NM-titler (f.eks. med øvelse/distanse/ 
gren/klasse/resultat osv.), slik at dette kan gjøres kjent på årsmøtet. Det er selvfølgelig viktig at det 
også oversendes opplysninger om sportslige prestasjoner som er oppnådd i internasjonale mesterskap 
o.l. 
 
Saker til årsmøtet 
De av gruppene/medlemmene som evt. har forslag på saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må 
stile dette/disse skriftlig til post@hamaridrettslag.no, frist 5 mars.  
 
 
 
Fremover er det viktig at vi følger de reglene som allerede er satt om at ingen skal ha doble roller i 
styrer og i kontrollkomiteen.  

 

Konklusjon 

Hovedstyret tar 2 møter i forkant av årsmøtet. 6. og 13. mars og da må vi ha fått inn nomineringer, 
budsjett og årsberetning fra gruppene.  

Gjøremål Ansvarlig person Tidsfrist 

Samle nomineringer Andrea Falkenhem 01.03.2023 

Beslutte hvem som skal få prisene Hovedstyret 06.03.2023 

Bestille merker og gravere pokal 

Gjennomføre årsmøte i gruppene 

Andrea Falkenhem 

Gruppene 

10.03.2023 

01.03.2023 

Sak G-23.09 Ansettelse i svømming og para. | Andrea Falkenhem 

Diskusjon  

I para prosjektet som ligger under HIL trenger de å ansette en til i tillegg til Camilla Ruud Hansen.  
Svømmegruppen trenger mer fast hjelp nå når Camilla har fått permisjon. 

Konklusjon 
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I paraprosjektet bli Arild Johanssen ansatt på 25%. Fern Ashley Carver får en kontrakt med svømming 
på faste timer.  

Gjøremål Ansvarlig person Tidsfrist 

Godkjenne politiattest Andrea Falkenhem 09.02.2023 

Tilby kontrakt  Andrea Falkenhem 09.02.2023 

   

   

Sak H-23.01 Eventuelt | Andrea Falkenhem 

Diskusjon 

Det er utlyst et kommunikasjons verv Hamar idrettslag. Daglig leder har blitt kontaktet av Stein Inge 
som gjerne vil hjelpe oss med å designe en ny nettside. Dette samarbeidet ser vi virkelig frem til.  
 
Hamar idrettslag er snart i gang med treninger for barn og ungdommer som vil spille basket. På 
årsmøtet vil det bli fremlagt forslag om å godkjenne basketball som en egen gruppe i HIL. 

 

Konklusjon 

Ny nettside er på vei, men den kommer ikke være ferdig med det første.  

Gjøremål Ansvarlig person Tidsfrist 

Sende sak til årsmøtet om basketball Andrea Falkenhem 01.03.2023 

Sette sammen et styre i basketball Andrea Falkenhem 01.03.2023 

   

 


