
 

Referat	
STYRET	I	BRAVO	HA� NDBALLKLUBB	
 

Gruppe : Hovedstyre Arkiv :  

Møtetype : Ordinært styremøte Nr. : 18  

Tid, sted : 22. november 2018 klokka 19.00, Tromsdalshallen Ref. : AS 

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

 

Forfall:  Bjørn Olav Rebni, Ngabire Immaculee 
Fordeling :  

Neste møte : des 2018    

Sak nr. Sak   Ansvar 
189 Beslutningssak: Valg av referent 

Referatskriving går på rundgang.  
Beslutning: Aslak  

Ina 

190 Beslutningssak: Godkjenning av referat fra møte 22.08.18 og 13.09.18 

Beslutning: Ta det neste gang 

Ina 

191 Informasjonssak: Økonomisk oversikt pr 21. november 2018 

Bravo HK har pt. sunn økonomi. Vi styrer mot et posi�vt resultat for 2018. 
 

Ina 

192 Beslutningssak: Valg av utstyrsleverandør  

h�ps://drive.google.com/file/d/19IQy58-6upJdTg5LlvcX3N2Jg�1j3MX/vi
ew?usp=sharing 
Beslutning:  

Styret velger å gå for Select og Aslak går i videre dialog med Børt. 
Enstemmig valgt av styret. 

Aslak 

193 Diskusjonssak: Valg av Spond som kommunikasjonskanal for treninger 

h�ps://spond.com/welcome 
Konklusjon: 

Styret anbefaler spond som kommunikasjonskanal for alle lagene i Bravo 
HK. 

Ina 

194 Informasjonssak: Status på arbeidet med nøkkelkort 

Vi får ny utskri� over hvor mange kort som Bravo HK besi�er. Klubben 
har kontroll over 11 kort. Kort som ikke er brukt siden 01.06.2017 blir 
sle�et fra systemet. 
 

Aslak/Ron 

https://drive.google.com/file/d/19IQy58-6upJdTg5LlvcX3N2Jgfb1j3MX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19IQy58-6upJdTg5LlvcX3N2Jgfb1j3MX/view?usp=sharing
https://spond.com/welcome


195 Informasjonssak: Menn SR betaling utestående og differensiering av 

kontingent og treningsavgift 

Tar med papirer på hva som er utestående pga GDPR. Refera�øres ikke.  
 

Ina 

196 Informasjonssak: Intern styresak 

Refera�øres ikke. 
Ina 

197 Informasjonssak: Hvem er sportslig leder i klubben 

Ron er sportslig leder frem �l Generalforsamlinga.  
Aslak/Ron 

198 Informasjonssak: Funkis 

Ron informerte i korte trekk om møte med representanter fra funkis. 
møtet ble refera�ørt og Aslak og Ina deltok også fra styret. 

Ron 

199 Beslutningssak: Funkis og økonomi, dugnad ++ 

 
Beslutning:  Funkis kan velge om de vil delta på dugnad. Det oppre�es 
egen avdeling i regnskap for oversikt over utgi�er/inntekter for funkis. 
 

Ina 

200 Beslutningssak: Loddsalg smålotter - lagsdugnad 

 
Beslutning:   Bravo Hk �llater ikke smålo�eri som lagsdugnader. Styret vil 
se�e seg ned og se på hvilke dugnader vi vil �llate som lagsdugnader slik 
at det blir oversiktlig for det enkelte lag. 

Rune 

201 Diskusjonssak: Varebestillinger 

 

Konklusjon: 

Anne-Merethe og Rune vil bidra sammen med Ina på Arrangement. 

Ina 

202 Diskusjonssak: Årshjul 2019 

 

Konklusjon:  Utse�es �l neste møte 

Ina 

203 Diskusjonssak: Varetelling hos Extra-butikkene 

 

Konklusjon:  Mona sjekker ut om det blir varetelling og gir hur�g 
�lbakemelding. 

Mona 

204 Diskusjonssak: Belastning dugnader og pris - allidrett - frafall 

Allidre�en trener 1 gang pr uke og deltar på to turneringer pr år. De 
betaler 1900,- i deltakeravgi� og har samme dugnadsbelastning som 
resten av klubben. Klubben mo�ar midler rundt kr 100 000,- for å dri�e 
idre�skole. Hvis vi ikke klarer rekru�ere å få opp antallet så mister vi 
både trenings�d og penger. Anbefaling at allidre�en fra 6-8 fritas for 
dugnad i sin helhet, eller får færre oppdrag. De spillere som �lhører 
10-årslag kan delta.  
 

Konklusjon:  Allidre� har ikke dugnadsplikt. Lage en lapp for utlevering �l 
nærskolene for å øke rekru�ering. Aslak og Ron lager utkast og deler det 
ut. 

Ina 

205 Informasjonssak: Liste over innvilgede dugnader 

Utse�es �l neste møte  
Rune(Anne M 

206 Beslutningssak: Ngabire ønsker å trekke seg fra styret  

 

Ina 



Beslutning:  Kan søke om permisjon resten av styreperioden. 
207 Informasjonssak: Kalender 2019 

Mona ser på kalenderen og sjekker med Silje. 
Ina  

208 Diskusjonssak: Solidaritetsfond 

Utse�es �l neste styremøte 
Ina 

209 Informasjonssak: Politiattester 

Utse�es �l neste styremøte. 
Aslak  

210 Diskusjonssak: Valgkomité 

Vi etablerer kontakt med valgkomiten for å begynne å forberede 
eventuelle kandidater frem mot neste generalforsamling. 
Konklusjon:  Ina tar kontakt med Kris�n Thrane 

Aslak 

  
 
  
 


