
 

Referat	
STYRET	I	BRAVO	HA� NDBALLKLUBB	
 

Gruppe : Hovedstyre Arkiv :  

kmMøtetype : Ordinært styremøte Nr. : 17  

Tid, sted : 10. oktober 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: Bjørn Olav Rebni, Ngabire Immaculee, Tove Thoresen 
Fordeling :  

Neste møte : nov 2018    

Sak nr. Sak   Ansvar 
170 Beslutningssak: Valg av referent 

Referatskriving går på rundgang.  
Beslutning: Ina 

Ina 

171 Beslutningssak: Godkjenning av referat fra møte XX.08.18 og 13.09.18 

Beslutning: Ta det neste gang 

Ina 

172 Informasjonssak: Økonomisk oversikt pr 1. oktober 2018 

 
Ina 

173 Beslutningssak: Dommere i klubben som bare har i oppgave å dømme 

får dekket lisens etter 10 dømte kamper 

 

Beslutning: Ok vi dekker. Therese følger opp. 

Therese 

174 Informasjonssak: Dommere i yngre klasser 

Barneveilederkurs 30. oktober. Vi har 11 påmeldte. Dommer 1 blir mest 
sannsynlig sa� opp og der blir vi å melde på dommere.  

Therese 

174 Informasjonssak: Funkis i Bravo Håndballklubb 

Møte mellom Ron, Nina, Magnus og Karoline. Ønsker å dra på seriespill i 
Alta, Harstad og arrangement i Tromsø. Ønske fra Funkis ved deres 
representanter er at de deltar på alle dugnader som alle andre i klubben. 
Alle spillere skal registreres i Minidre�.  Grupperingen rundt Funkis 
forventer videre at LAM-midler øremerkes �l laget og skal i sin helhet 
beny�es �l laget. Kostnader dekkes e�er avtale med klubb av nevnte 
LAM-midler.  

Ron 

175 Diskusjonssak: Vaktliste arrangementshelger sesongen 2018/2019 

 

Konklusjon: Ina lager en komplett liste for hele sesongen 

Ina 



176 Diskusjonssak: Fordeling av innkjøp til arrangementshelger 

 

Konklusjon:  Ina fortsetter med innkjøp inntil vi får faset inn flere 

Ina 

177 Diskusjonssak: LAM-midler og Funkis 

 

Konklusjon:  Ron sjekker nærmere med idrettsrådet hvilke føringer som 

ligger for LAM-midler 

Ina/Ron/Aslak 

178 Diskusjonssak: Tre samarbeidsarrangement med Tromsø HK 

Det er tre helger hvor vi har arrangementer som går kant i kant med 
Tromsø HK si� damelag. Bravo HK har i lengre �d forsøkt å få �l et 
sportslig samarbeid med Tromsø HK uten å bli imøtekommet på det. I 
den anledning ser vi da ingen grunn �l å samarbeide rundt arrangement 
da sporten er kjernevirksomheten vår. Fundamentet for hele 
samarbeidsavtalen var å lø�e håndballen sportslig noe som viser seg å 
være svært vanskelig.  
Konklusjon:  På bakgrunn av manglende samarbeidsvilje på sport så 

velger vi å ikke samarbeide om arrangementer med Tromsø HK 

Ina/Aslak 

179 Diskusjonssak: Lag som skal reise på turneringer - standard prosess og 

rutine 

Altaturneringa er dekket av klubb fra 12 år og opp. Landsås Cup er dekket 
av klubb for 10 år og 11 år. Alle lag deltar på Amfi Pyramiden Høstcup og 
Ny�årsturneringa. En ekstra turnering pr lag på våren sørover �l selvkost.  
Konklusjon : Søkes til styret før dugnad og påmelding 

Ina/Aslak 

180 Diskusjonssak: Organisasjonsplan og omfordeling av oppgaver i styret 

Ikke alle har kommet i virke iht vedta�e organisasjonsplan. Vi mangler 
blant annet noen som kan holde i arrangementer.  
Konklusjon:  Ina påtar seg hovedansvaret med hjelp av Mona og Rune 

Ina  

181 Informasjonssak: Møte med Tromsø HK Eirik E, Eirik V, Einar, Ron, Aslak 

og Ina 

Bra møte. Snakker om lagene fra 12 år og oppover. Begynner gradvis med 
samarbeidstreninger på 14 og 16 år. Starter med sporten i denne runden 
og tar li� mindre skri� denne gangen.  

Aslak 

182 Beslutningssak: Samarbeid med TUIL - gruppe som settes sammen for å 

starte dialoge ref årsmøtevedtak 

Ønsker å at noen starter en dialog med TUIL om et eventuelt samarbeid.  
Beslutning:  Aslak og Ron starter dialogen og presenterer tilbakemelding 

på neste møte 

Aslak 

183 Diskusjonssak: Arrangement i Tromsdalshallen 

Ber kommunen kjøpe bord og stoler, evt leie ut. Vi beholder to skap og 
fikser to nye skap som kan beny�es for alle leietaker. Musikkanlegget må 
leies fortsa� med dj og alt annet kr 3000,-. Klubbene avtaler �dspunkt for 
by�ng av personell og utstyr. Klistervask ønsker opplæring på maskin.  
Konklusjon : Melder tilbake til idrettsråd og kommune forslag på løsning 

Ina 

184 Informasjonssak: Ishavskraft har valgt å ikke fornye avtalen med Bravo 

HK  

 

Mona  



185 Informasjonssak: Vaskedugnad i barnehagen 

Li� dårlig oppslutning men må løse oppgaven. 
Tove/Rune/Ann
e Merethe 

186 Informasjonssak: Hadeland kommer 20. november 

1500 lykter bes�ller vi opp. Avtalen går ut �l våren.  
Anne 
Merethe/Rune/
Tove 

187 Informasjonssak: Utdeling av flaskesekk før jul 

Alle spillere vil mo�a en sekk hver som de skal fylle og levere e�er jul 
Tove/Rune/Ann
e-Merethe 

188 Diskusjonssak: Gjennomgå kontrakt med msm om mørketidsløpet 

Klubben har få� �lbud om å stå vakter på MSM Mørke�dsløpet. 
Konklusjon:  Vi går for den. Evaluere Hadeland for fremtiden.  

Rune 

  


