
 

Referat	

STYRET	I	BRAVO	HA� NDBALLKLUBB	
 

Gruppe : Hovedstyre Arkiv :  

Møtetype : Ordinært styremøte Nr. : 16  

Tid, sted : 13. september 2018 klokka 19.00, Tromsdalshallen Ref. :  

Innkalt: Aslak Sokki, Mona Hass�ord, Tove Thoresen, Therese Keiseraas, 
Anne-Merethe Fagerli, Ron Johansen, Rune Stoltz Ber�nussen, Ngabire 
Immaculee, Bjørn Olav Rebni 

 

Forfall: Tove Thoresen, Ron Johansen, Bjørn Olav Rebni, Ngabire Immaculee 
Fordeling :  

Neste møte : okt 2018    

Sak nr. Sak   Ansvar 
147 Beslutningssak: Valg av referent 

Referatskriving går på rundgang.  
Beslutning: Ina 

Ina 

148 Beslutningssak: Godkjenning av referat fra møte xx.08.18 

Beslutning: Ikke skrevet ferdig ennå, venter på Ron 

Ina 

149 Informasjonssak: Økonomisk oversikt pr 1. september 2018 

 
Ina 

150 Beslutningssak: Trenerkompensasjon sesongen 2018/2019 

Alle trenere får en t-shirt og en jakke (rød eller grå) fra Bravokolleksjonen 
dekket av klubben. Alle som er barn av trenere får halv treningsavgi�. 
Trenere for G14, J14, G16 og J16 får i �llegg honorar for si� arbeid. Ingen 
trenerhonorarer skal overs�ge det ska�efrie beløpet på kr 10 000,- pr 
person. 
 

Beslutning: Enstemmig besluttet på trenermøte og styret stiller seg bak 

beslutningen. 

Ron/Aslak 

160 Diskusjonssak: Nøkler og nøkkelkort 

 
Konklusjon:  Ina sender e-post �l kommunen om å få se�e opp 
nøkkelboks u�or utstyrsrommet. Spørre om å by�e lås på dusjrommet.   

Ina 

161 Informasjonssak: Økonomihåndbok for Bravo HK 

Jobber videre med denne, den er ikke helt ferdig. Sender den ut �l 
gjennomlesing og godkjenning når den er klar.  

Ina 



161 Beslutningssak: Innsamling av kostpenger til lag ved reiser 
Alternativ 1: Det legges ut for mat først, så vises det fram kvittering og alle 
foresatte/spillere vippser til den som har lagt ut. Alternativ 2: det vippses 
inn på forhånd før kamphelg, men da må det lages regnskap søndag og 
den som har mottatt pengene vippser tilbake evt overskudd til hver enkelt 
spiller etter kampslutt denne helgen. Hver helg avsluttes i sin helhet. 
Alternativ 3: Hver spiller tar med mat etter liste fra foreldrekontakt så deler 
spillerne på maten. Eksempel: Per tar med 1 pk hvitost, Ola tar med 1 
brød, Jens tar med 1 pk salami osv.  
Beslutning: Enstemmig vedtatt 

Ina 

162 Referatføres ikke Aslak 

163 Informasjonssak: Trenermøte 

God stemning. Mange som var på møte.  
Aslak 

164 Informasjonssak: Nye spillere 

Få� to nye spillere fra kroa�a + 2 spillere fra TSI. Det ser bedre ut.  
Ina/Aslak 

165 Diskusjonssak: Utlån av utstyr til andre klubber 

Vi leier ut �l en gi� pris som gjenspeiler prisen på utleie av �lsvarende 
utstyr i markedet. En av forutsetningen for utleie er at det beny�es 
personell som er opplært og godkjent av klubben vår. 
Konklusjon: Ina utarbeider leiekontrakt med beløp  

Ina 

166 Informasjonssak: Funkis i Bravo Håndballklubb 

Tas på neste møte da Ron har meldt forfall 
Ron 

167 Informasjonssak: Rundvask i barnehagen og MSM Mørketidsløpet 

Rundvask uke 41, 3 fra hvert lag. Klarer den på en halv lørdag.  
MSM Mørke�dsløpet må vi avvente �l vi har mer info om antall og sum.  

Rune/Anne-Me
rethe/Tove 

168 Informasjonssak: Møte med foreldrekontakter/dugnadsansvarlig og 

styret 

Prøver å få �l et møte den 2. oktober med foreldrekontakter/ 
dugnadsansvarlige 

Anne-Merethe/ 
Tove 

169 Beslutningssak: Egenandeler for sesongen 2018/2019  
Kr 200,-, 300,- og 500,- Samme som i �or. Vippsbu�kken er nå rigget med 
eget nummer.  
Rune legger ved egenandelsskjema når han sender informasjon om buss. 
Bussinfo kommer onsdag før avreise.  
Beslutning : Egenandeler settes til samme beløp som fjorårets sesong 

Ina 

  


