
 

Referat	
STYRET	I	BRAVO	HA� NDBALLKLUBB	
 

Gruppe : Hovedstyre Arkiv :  

Møtetype : Ordinært styremøte Nr. : 19  

Tid, sted : 10. januar 2019 klokka 19.00, Tromsdalshallen Ref. : IS 

Innkalt: Aslak Sokki, Tove Thoresen, Therese Keiseraas, Anne-Merethe Fagerli, Rune 
Stoltz Ber�nussen, Ina Sandberg 

Forfall:  Ngabire Immaculee, Mona Hass�ord, Ron Johansen 
Fordeling :  

Neste møte : feb 2018    

Sak nr. Sak   Ansvar 
211 Beslutningssak: Valg av referent 

Referatskriving går på rundgang.  
Beslutning: Ina 

Ina 

212 Beslutningssak: Godkjenning av referat fra høsten 2018 

Beslutning: Frist til i morgen klokka 12.00 

Ina 

213 Informasjonssak: Økonomisk oversikt pr 1. januar 2019 

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

Ina 

214 Diskusjonssak: Valg av utstyrsleverandør  

h�ps://drive.google.com/file/d/19IQy58-6upJdTg5LlvcX3N2Jg�1j3MX/vi
ew?usp=sharing 
Beslutning:  Ny kolleksjon vist. Tar opp sak på årsmøte om bytte av 

draktfarge fra hvit til blå. Overtrekk fortsatt rød og bukse sort, rød 

shorts.  

Aslak/Therese 

215 Diskusjonssak: Ansettelse av administrasjonskonsulent 

Administrasjonsgebyret kan økes �l kr 400,- for å dekke inn en som kan 
jobbe i 25%. Legges inn i budsje�et for 2019 øvrig kost. Lages en 
s�llingsinstruks for hvilke oppgaver som skal gjøres. Tar med det av 
oppgaver som er dekket av administrasjonsgebyret for i �or.  
 

Beslutning:  Synliggjøre hva som inngår av oppgaver 

Ina 

216 Diskusjonssak: Klubbdugnader og lagsdugnader 2019 

Klubb:  Mørke�dsløpet januar, 3 flaskeinnsamlinger; ny�år, påske, høst, 
Midnight Sun Marathon juni, Reinkappløpet,  
Lag:  17. mai lagsdugnad frist �l januar, flaskeinnsamling, pakke varer, 
varetelling, serveringshjelp, Buktafes�valen, Rake�na�, Moment Norway,  
 

Anne-Merethe/
Tove/Rune 

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


Konklusjon:  Lotteridugnad ønskes  som en klubbdugnad for å dekke inn 

det vi ikke tjener på salg av Hadelandprodukter. Derav tillates ikke 

loddsalg som lagsdugnad i 2019. Alle lagsdugnader skal meldes inn til 

bravo@bravohk.no  og godkjennes før de utføres.  

217 Informasjonssak: Kalender 2019 

Ingen kalender i år på grunn av manglende kapasitet 
Mona/Ina 

218 Informasjonssak: Solidaritetsfond 

Therese sjekker opp.  

Ina 

219 Informasjonssak: Politiattester 

Mangler fortsa� noen a�ester fra enkelte trenere.  
Aslak  

220 Informasjonssak: Valgkomite 

Har startet arbeidet med å rekru�ere nye kandidater.  
Ina 

221 Informasjonssak: Bravo 3 og betaling + transport 

Bravo 3 betaler kun medlemskon�ngent. De skal dekke transport �l 
kamper selv. Egen sak på årsmøte om medlemskon�ngent og 
treningsavgi� for de som ikke vil satse.  

Aslak 

222 Beslutningssak: Dato for årsmøte 

Forslag på 27. mars 2019. Da har vi god �d på å forberede oss. I �or ble 
det li� kort �d �l forberedelser.  
Beslutning: Enstemmig vedtatt 

Ina 

223 Diskusjonssak: Årshjul 2019 

h�ps://lookaside.�sbx.com/file/%C3%85rshjul%202019.pdf?token=AWz
n9GDMsJ8LyOMruVFfe451FOt6IBXNzvMMj98YOGfKwmLBvyMR6u6c1Le
QZ�r7OUMWAKRARx-mg1jpUbamkGQilNWe90F-6djT4bYepVpx5ROpm8
AmR0bAY0gsTpDZKWQ42aw-oUU3ytBQ_3skaK3 
Konklusjon:   Ina gjør de endelige justeringer 

Ina 

224 Diskusjonssak: Flytte Høstcup til høstferien 

 

Konklusjon:  Sjekker ut med lagene i region om det er aktuelt 

Ina 

225 Informasjonssak: Bravo og Skjervøy G16 inngår partnerklubbsamarbeid  

Enighet om å inngå samarbeid med Skjervøy på G16 for neste sesong.  
 

Aslak 

226 Informasjonssak: Rekruttering på allidretten 

Se�e opp informasjon på skolene om hva vi �lbyr. Forsøke å hanke inn 
spillere og finne trenere på de ulike kullene. Aslak sjekker med 
potensielle kandidater om å finne trener �l siste års barnehagebarn. Lage 
arrangement på facebook og vurdere kjøpe annonse på facebook.   

Aslak 
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