
 

Referat 

STYRET I BRAVO HÅNDBALLKLUBB 
 

Gruppe : Hovedstyre Arkiv :  

Møtetype : Ordinært styremøte Nr. : 7  

Tid, sted : 17. august 2017 klokka 19.30, Marsvegen 
Barnehage 

Ref. :  

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

 

Ikke tilstede: Karl Petter Jarnes  

Fordeling :  

Neste  møte:  Torsdag 14. september 2017   

Sak nr. Sak   Ansvar 

70 Beslutningssak: Valg av referent 

Beslutning: Nina Riise Sørensen  

Ina 

71 Beslutningssak: Godkjenning av referat fra møte 15.06.2017 

Beslutning: Ikke sendt med innkalling. Ina sender ut pr e-post for 

godkjenning. 

Nina 

72 Informasjonssak: Økonomisk oversikt pr 01.08.2017 

Ny regning fra kommunen med utkastelsesvarsel, det er opprettet kontakt 

med kommunen. Mona og Ina drar på møte sammen om ca. 2 uker. Bravo 

HK blir ikke kastet ut.  

Rapport på 1 kvartal. + utestående ubetalt husleie til kommunen gir totalt 

350.000 i minus.  

Ina 

73 Diskusjonssak: Inngåelse/signering av avtaler på vegne av Bravo HK 

Organisasjonsplan 2017/2018 pkt. 6.0 Økonomi: 

Styret er juridisk ansvarlig for klubbens økonomi. Alle innkjøp skal 

godkjennes av styret. Alle betalte faktura skal attesteres av 2 personer 

 Mona har hatt møte med Herre. Treningsskjorter ang. reklame. 

Det opprettes tett dialog.  

 Mona jobber mot sponsorer 

Organisasjonsplan 2017/2018 pkt. 6.9 Reklame og sponsoravtaler: 

Alle sponsoravtaler skal inngås og godkjennes av hovedstyre. Senior kan 

ikke inngå egne avtaler uten godkjennelse fra hovedstyret.  

 

Organisasjonsplan 2017/2018 pkt 6.12 Lønn og honorarer:  

Ina 



Styret skal godkjenne sum og kontrakt på samtlige trenere i klubben. 

Styreleder er den som skal signere kontrakten for alle trenere sammen 

med sportslig leder. 

Trenerhonorar for sesongen 2017/2018 fastsettes av styret ut fra 

kompetanse. Dette fremkommer i hver enkelt trenerkontrakt.  

 Det tas opp på trenermøte og diskuteres med trenere.  

Dette avgjøres av sportsligleder og styreleder.  

 

Organisasjonsplan 2017/2018 pkt. 30.5  

Dugnadsansvarlig klubb skal sørge for å reforhandle eksisterende avtaler 

eller inngå nye avtaler sammen med styreleder og styret for øvrig. 

 

Konklusjon styremøte 20. April 2017:  

Pkt. 6.9 Reklame og sponsor, Styret kan delegere ansvar til flere,  

når det gjelder inngåelser av nye sponsorer og reklamer. Eks. Mona som  

markedsansvarlig kan delegere til andre, men Mona må selv underskrive 

avtalen. 

Pkt. 6.12 Lage standarder for godtgjørelse. Gå bort fra honorarer.  

 

Konklusjon: Mona har hatt møtet med ressursgruppe marked senior 

Herre angående treningsskjorter og profilering. Klubben har avtale med 

Scantrade/Umbro. Samtlige spillere på klubbens senior a-lag skal benytte 

Umbro-produkter. Dette gjelder på alle kamper, treninger, samt når 

klubben representerer offentlig. 

74 Beslutningssak: Utbetaling av trenerhonorar sesong 2016/2017 

Anbefaler at disse betales ut etter høstcup 2017 på grunn av likviditet i 

klubben 

Ina 

75 Informasjonssak: Rollebeskrivelser 

Sendt ut til de respektive rollebeskrivelser med ønske om tilbakemelding.  

Alle 

76 Informasjonssak: Lagsorganisering  G18 og Herrelaget 

 Det er sendt ut forespørsel om organisering rundt lagene. Eirik E 

skal gi en tilbakemelding. Aslak følger opp.  

 Det innkalles til foreldremøte for G18, det opprettes en egen 

ressursgruppe rundt G18.  

Aslak 

77 Beslutningssak: Deltakelse på frivillighetsdagen 2. sept 

Beslutning:  

Nina har meldt på, stiller sammen med foresatte fra Funkis, andre lag 

inviteres inn.  

 

78 Informasjonssak: Fastlagte klubbdugnader for sesongen 2017/2018 

 Remiksdagen og rundvask i Marsvegen barnehage (sept) 

 Amfi Pyramiden Høstcup (sept) 

 Salgsdugnad "Lyslykt" Hadeland/Porsgrund (okt/nov) 

 Julekalender (nov) 

 Flaskeinnsamling (jan) 

 Salgsdugnad Hadeland/Porsgrund (april) 

 MSM (juni) 

 1-2 arrangementer rundt kampavvikling i Tromsdalshallen 

 

Tove 



79 Beslutning: Belønning av trenere og hjelpetrenere yngres 

Hvem skal ha belønning av trenere og hjelpetrenere? Skal be 

lønning være lik uansett ansvar? Belønnes bare hovedtrener? 

Differensiert sats? Ref. Sak 10 møte 2-2017  

Beslutning: Dette tas opp med trenere på trenermøte. Besluttes av 

sportslig leder og styreleder i etterkant av møtet.  

Aslak/Tove 

80 Diskusjonssak: Konkurranse på Facebook for å få flere følgere 

 

Konklusjon: Styret stiller seg positivt bak forslaget. Her trenger vi et godt 

løft. Premie vil være sesongkort på herrekamper.  

Jeanette 

81 Diskusjonssak: Bravo-dagen – dato 

Konklusjon: 24. oktober. Jeanette lager arr. på FB.  

Tove 

82 Beslutningssak: Facebook-grupper i regi av Bravo HK 

Alle Facebook-grupper i regi av Bravo HK skal være lukket og det skal 

være mulig å se hvem som er medlem. Det skal være minst et 

styremedlem i hver gruppe.  

Beslutning: Grupper som opprettes med Bravo HK sitt navn skal være 

synlig for alle, men lukket. Det er ønskelig at grupper reduseres til de som 

er nødvendig. Grupper som ikke er aktive slettes.  

Ina 

83 Diskusjonssak: Avvikling av arrangement  

Det må lages beskrivelse for avvikling av arrangement. En for seniorlag 

og en for yngres. I utgangspunktet kan de være lik, men er en del flere 

krav til avvikling av seniorkamper. Innkjøp hvordan gjør vi det.  

Konklusjon: Ina kan starte på denne, Mona og Tove hjelper til. Ina 

innkaller til møte for klargjøring av kommende sesong arr.  

Ina/Mona/Tove 

84  Eventuelt  

 Innkommen spørsmål fra Herre. 

1000kr. er en stor egenandel på flyreiser.  

Beslutning: 500 kr i egenandel på flyreiser, dette fordrer sponsor.  

 Det foreslås at egenandeler samles inn onsdag før reiser.  

Samlet sum settes inn på konto eller vipps til Bravo når alle er på 

plass.  

 Høstcup møte neste uke, alle oppfordres til deltagelse.  

Tine og Mack avtaler er signert. Det skal hentes ut landganger fra 

avtalen hos Bakehuset (5000kr.) 

 ITromsø ønsker å streame kamper under Høstcup. Dette ser styret 

positivt på.  

 

85 Informasjonssak: Grethe trekker seg fra styret 

Grethe informerte per e-post før sommeren at hun trekker seg fra styret i 

Bravo HK.  

Ina 

 

 

Referent: Nina Riise Sørensen                         


