
 

Referat 

STYRET I BRAVO HÅNDBALLKLUBB 
 

Gruppe : Hovedstyre Arkiv :  

Møtetype : Ordinært styremøte Nr. : 10  

Tid, sted : 11. januar klokka 19.30, Marsvegen Barnehage Ref. : MH 

Innkalt: Aslak Sokki, Nina Riise Sørensen, Mona Hassfjord, Tove Thoresen, Ina 
Sandberg, Espen Norbye, Bjørn Olav Rebni, Karl Petter Jarnes, Tonje 
Soleng 

Tilstede: Aslak Sokki, Mona Hassfjord, Tove Thoresen, Ina Sandberg, 

 Espen Norbye 

Fordeling :  

Neste møte : medio februar    

Sak nr. Sak   Ansvar 

104 Beslutningssak: Valg av referent 

 

Beslutning: Mona som referent 

Ina 

105 Beslutningssak: Godkjenning av referat fra forrige møte 

 

Beslutning: Ok 

Ina 

106 Informasjonssak: Økonomisk oversikt pr 01.11.2017 

Overskudd på ca 50 000,- pr 1. November. 

Ina hadde en gjennomgang av økonomi.  

Etter å ha slitt lenge løsnet det i oktober og vi var med ca 50 000,- i pluss. 

Og det ser ut som om vi går noen hundre tusen i pluss i 2017. Første gang 

Bravo er i pluss på flere år. Vi snakket litt rundt hva vi har gjort som gjør 

at vi fikk hodet over vannet. Noen punkter: 

- God økonomistyring (kontroll på utgifter) 

- Gode dugnader (bl.a remiks, rundvask og salg av lykter ga god 

fortjeneste) 

- Reduserte lønnskostnader 

- Ikke kjøpt klær og utstyr / streng på utstyrskjøp 

- Høyere billettinntekter 

- Kontroll på reisekostnader. Kjøpt ungdomsbilletter i god tid og 

heller gjort navneendring som er billigere enn «vanlige billetter» 

- God fortjeneste i kiosk 

Ina 

107 Diskusjonssak: Rollefordeling neste år 

Hvem er med videre til neste år. Ønske om å fortsette i samme rolle?  

Konklusjon: Flere er ute av styret, og noen står på valg. Styret gir beskjed 

til valgkomite og hvilke roller som vi trenger å få dekning til, og det er et 

Ina 



ønske om at de i styret må ha egen ansvarsområder. Alle roller i klubben 

må dekkes. 

 

108 Diskusjonssak: Bravo er arrangør av RM 

Espen informerte om RM helga. Bravo arrangør, region ordner det meste, 

Bravo står for arrangement (kiosk, dommere) 

Tove ser om vi kan få to lag til å ta den helga. Espen jobber med det 

øvrige praktiske. 

Espen 

109 Diskusjonssak: Lag som ønsker private draktsett 

Klubben har fått forespørsel fra lag som ønsker å kjøpe egen drakter, og 

trykke på navn.  

Konklusjon: Styret ble enig om at de kan kjøpe egne drakter, logoer fra 

klubbsponsorer må selvsagt være på. Egne navn får ikke trykkes på 

spilledrakter. Om lag ønsker klær med navn på står de fritt til å lage 

treningsskjorter med egen navn. Aslak informere det laget som spurte. 

Aslak 

110 Eventuelt 

Kjøring til bortekamper. Vi kan ikke nekte forelder å kjøre selv. Men om 

det er buss med må egenandeler betales selv om ditt barn kjører i privat 

bil. Om vi ikke har buss på turen faller egenandel bort. 

 

 

111 Eventuelt 

Liveoverføring: flere må ha opplæring i det, og mulig ny ipad må kjøpes 

inn pga hurtighet. 

 

 

 

 

 

 

 

Referent Mona Hassfjord 

 


