Saksliste - innmeldte saker
Sak 1: Endring av serviceavgift
Innmeldt av: Styret
I 2018 har serviceavgi en bli brukt l å å dekke oppgaver som påmelding av lag l seriespill,
se e terminliste for hele sesongen, leie og booke hall l alle hjemmekamper, omberamme
kamper, melde omberammede kamper l dommeransvarlig og arrangementsansvarlig, holde
medlemslister oppdatert, fakturere og purre medlemmer, besvare medlemmer som har
spørsmål om minidre , melde inn medlemstall l NIF mm.
Forslag l beslutning: Serviceavgi en økes l kr 400,- pr spiller som deltar i seriespill og styret
får myndighet l å prioritere hvilke oppgaver som bør prioriteres med betaling.

Sak 2: Draktfarger
Innmeldt av: Styret
Klubbavtalen på drakter med Umbro er gå ut og klubben har forhandlet ny avtale med Select.
Det er derfor følgende forslag l fargevalg på drakter fra den nye kleskolleksjonen "Argen na"
fra Select:
Forslag l beslutning Alterna v 1: Hjemmedrakt i blå med røde tall og rød shorts, bortedrakt i hvi med rød shorts.
Alterna v 2: Hjemmedrakt i hvi med røde tall og rød shorts, bortedrakt i blå med røde tall
og rød shorts.

Sak 3: Behandling av spørsmål vedrørende forbud mot lagvise salgsaktiviteter etc.
Innmeldt av: Øystein Sivertsen på vegne av J11
Saksunderlag: Jeg har på vegne av J11 fremmet forslag om at Bravo behandler spørsmål vedrørende forbud
mot lagvise salgsak viteter etc. på årsmøtet 27 Mars.
Det være seg loddsalg, kakebokser, dopapir etc organisert av foreldregruppa l de forskjellige lagene.
Vi opplever det slik at de e er vanlig i andre idre slag, og ønsker derfor en redegjørelse for at de e ikke skal
være mulig i Bravo HK
Målet med de e er å gi laget mulighet for deltakelse på turneringer utover de Bravo dekker.
Av opptjente inntekter lfaller 80% laget og 20% går l klubben

Styrets innstilling:
Styret ønsker å oppre holde dagens ordning for lagsdugnader. Dagens ordning er som følger:
Alle lag kan gjennomføre egne lagsdugnader l inntekt for laget for å reise på turneringer, dekke inn
egenandeler eller andre sosial lagak viteter.
Før dugnad gjennomføres skal dugnaden være godkjent av dugnadsansvarlig i klubben. De e for å sikre
at dugnad ikke går i mot sponsoravtaler eller andre eksklusive avtaler klubben må e ha. Innmelding av
dugnad gjøres l bravo@bravohk.no senest 14 dager før gjennomføring.
E er dugnad skal hele summen innbetales l klubben og dugnadsskjema fylles ut og legges ved. Alle
bilag på inntekter og utgi er skal også sendes klubben. All inntjening på lagsdugnad deler med klubben
hvor 80% går l laget og 20% l klubben.
På grunn av strenge dokumentasjonskrav l lo eri herunder at det kreves bruk av
organisasjonsnummeret l Bravo HK og strenge krav l regnskapsføring llates ikke lo eri som
lagsdugnader.
Styrets forslag l beslutning:
Styret anbefaler å oppre holde dagens løsning for lagsdugnader.

