
 

Referat 

STYRET I BRAVO HÅNDBALLKLUBB 
 

Gruppe : Hovedstyre Arkiv :  

Møtetype : Ordinært styremøte Nr. : 13  

Tid, sted : 5.april 2018 klokka 18.30, Tromsdalshallen Ref. : IS 

Innkalt: Aslak Sokki, Mona Hassfjord, Tove Thoresen, Ina Sandberg, Therese 

Keiseraas, Ngabire Immaculee, Ron Johansen, Rune Stoltz Bertinussen, 

Anne-Merethe Fagerli 

Ikke tilstede:  

Fordeling :  

Neste møte : 14. juni 2018    

Sak nr. Sak   Ansvar 

121 Beslutningssak: Valg av referent 

 

Beslutning: Ina 

Ina 

122 Beslutningssak: Godkjenning av referat fra møte 19.03.2018 

 

Beslutning: Referat godkjent 

Ina 

123 Diskusjonssak: Fordeling av oppgaver som kommer fortløpende 

Klubbdugnad Hadeland - ansvarlig Tove Thoresen 

Nordnorsk mesterskap 14 og 16 år – ansvarlig Ina Sandberg 

MSM – ansvarlig Rune Stolt Bertinussen og Tove Thoresen 

17. mai blir en klubbdugnad – ansvarlig Tove Thoresen, Rune Stoltz 

Bertinussen og Ron Johansen 

Bravo Høstcup: Turneringsleder Barbro Johansen, co-pilot Espen Norbye. 

Ansvarlig fra styret er Anne-Merethe Fagerli.  

Flaskeinnsamling til høsten: slår i på forslag fra Barbro om at hver spiller 

får utdelt en sekk som skal fylles. Ansvarlig: Tove og Anne-Merethe 

Usikker på om vi får Remiksdagen og vasking i Marsvegen barnehage. 

Bør også vurdere behovet for dette. Mona og Tove 

Bravodagen i oktober – ansvarlig Rune 

Hadelanddugnad i november – vi lager en ny lyslykt. Vurdere om antall 

lykter som skal tas inn. Tove og Anne-Merethe 

 

Konklusjon: Vi har kontroll på det som kommer av oppgaver. Ina lager et 

årshjul og legger ut på hjemmesiden.  

Ina 

124 Diskusjonssak: Hvert lag får i oppgave til høsten å skaffe en 

samarbeidspartner til klubben 

Mona 



Vi har fått inn forslag om at hvert lag bør få i oppgave å finne en 

klubbsponsor. Minimum beløp er kr 15000,-. Bør være minst en 2-åring 

avtale.  

 

Konklusjon: Mona følger opp dette 

125 Diskusjonssak: Hvilke turneringer skal de enkelte lag delta på 

Tidligere har det ikke vært tydelige føringer for hvilke turneringer de 

enkelte lagene skal delta på. Det har kun vært sagt hvilke turneringer de 

enkelte lagene kan delta på. Vi ønsker bedre styring og kontroll på hvilke 

lag som skal hvor. Derav skal alle lag søke på forhånd til sportslig utvalg 

om hvilke turneringer de skal dra på i begynnelsen av sesongen. Det skal 

også komme melding fra styret hvilke turneringer som dekkes av klubb. 

Dette for å sikre at påmelding blir gjort tidsnok i Profixio, betaling av 

påmelding og tjenester gjøres av klubb, at flere kan benytte samme 

transport og at vi har oversikt over hvem som jobber lagsdugnader og 

formålet med lagsdugnadene.  

 

Konklusjon: Ina og Aslak ser på en god løsning som sikrer ivaretakelse 

av sport og økonomi ifm turneringer 

Ina 

126 Informasjonssak 

Til de turneringer som dekkes av klubb skal det gjøres felles påmelding av 

alle lag. Dette for å sikre at alle lag er påmeldt i de turneringene som vi 

har bestemt oss for å delta på.  

Aslak 

127 Informasjonssak 

Presisering rundt hvordan praksis er for lagsdugnader. Det må 

kommuniseres tydelig hva som er gjeldende rutine for lagsdugnader i 

Bravo HK. I sesongen som har vært ser vi at det har vært varierende 

etterlevelse av policy og rutiner for lagsdugnad. Særdeles viktig at alle 

lagsdugnader meldes inn til klubben for godkjenning. Både for å sikre at 

ikke flere gjør samme dugnad samtidig, at det ikke er dugnader som er i 

konflikt med våre samarbeidspartnere og at klubben får regnskapsført 

inntekter og utgifter ifm lagsdugnaden 

Ina 

128 Informasjonssak: Hjertestarter i hallen 

Ingen som kjenner til om det er hjertestarter i hallen. Ina sjekker med 

kommune/fylkeskommune om det finnes. Hvem er ansvarlig for å skaffe 

en slik og hvem er ansvarlig for å gi opplæring 

Ina 

129 Beslutningssak: Dato for Amfi Pyramiden Høstcup 

Etter flere runder med Region Nord så viser det seg at vi ikke får ha 

turneringer i serieperioden. Vi har fått tilbud om å ha turneringen i slutten 

av september. På spørsmål om hvorfor Harstad, Alta og Tromsø HK får ha 

turnering i serieperioden er det kommunisert at dette vil forsvinne på sikt. 

Ingen i de øvrige regionene får arrangere turneringer i serieperioden 

forutenom høstferie, juleferie, vinterferie og påskeferie. Langsiktig plan i 

Region Nord er at alle turneringer i seriespillperioden skal fjernes på sikt.  

 

Beslutning: Dato for Amfi Pyramiden Høstcup blir i år den 21. – 23. 

september.  Dette er samme helg som TUIL-kunsten og vil kreve 

koordinering og samarbeid med TUIL.  

Ina 

130 Diskusjonssak: Bravodagen Ina 



Vi har besluttet å beholde Bravodagen i den formen som den er i dag. 

Mulig vi ønsker å ha en kick-off helg i september, men det må vi komme 

tilbake til. Bravo-dagen er for mange en hyggelig og sosial tilstelning med 

lange tradisjoner. Noe vi ønsker å videreføre.  

 

Konklusjon: Beholder Bravo-dagen i samme format 

 

Referent: Ina Sandberg 


