
  

Referat	
STYRET	I	BRAVO	HA� NDBALLKLUBB	
 

Gruppe : Hovedstyre Arkiv :  

Møtetype : Ordinært styremøte Nr. : 22  

Tid, sted : 11. April 2019 klokka 19.00, Tromsdalshallen Ref. :  

Innkalt: Aslak Sokki, Pål Johannessen, Therese Keiseraas, Anne-Merethe Fagerli, Rune Stoltz 
Ber�nussen, Ina Sandberg, Vegard Bakkejord,Robert Berger, Mona Hass�ord 

Forfall: Therese Keiseraas  
Fordeling :  

Neste møte : mai 2019    

Sak nr. Sak   Ansvar 
250 Beslutningssak: Valg av referent 

Referatskriving går på rundgang.  
Beslutning:  

Aslak 

Ina 

251 Beslutningssak: Godkjenning av referat fra mars 2019 

Ok.  
Beslutning:  

Referat godkjennes 

Ina 

253 Informasjonssak: Habilitet, lov for Bravo HK 

9 Inhabilitet 
 
(1) En �llitsvalgt, oppnevnt representant eller ansa� i Bravo HK er inhabil 
�l å �lre�elegge grunnlaget for en avgjørelse eller �l å treffe avgjørelse: 
 
a) når vedkommende selv er part i saken 
b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller 
neds�gende linje eller i sidelinje så nær som søsken 
c) når vedkommende er eller har vært gi� med eller er forlovet eller 
samboer med en part 
d) når vedkommende leder eller har ledende s�lling i, eller er medlem av 
styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i 
saken. 
 
(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger 
som er egnet �l å svekke �lliten �l vedkommendes upar�skhet; blant 
annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig 
fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som 

 



vedkommende har nær personlig �lknytning �l. Det skal også legges vekt 
på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part. 
 
(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av 
direkte underordnet i Bravo HK. 
 
(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den 
�llitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansa�es �lknytning �l saken 
eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og 
idre�slige interesser ikke �lsier at vedkommende viker sete. 
 
(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk 
person som en avgjørelse re�er seg mot eller som saken ellers direkte 
gjelder. 
 
(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at 
vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår 
spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved 
avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre 
organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte �lfelle 
skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god �d si fra om 
forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet 
avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles �l å møte 
og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig �dsspille 
eller kostnad. 
 
(7) I øvrige �lfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er 
inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig 
�dsspille, eller vedkommende ellers finner grunn �l det, skal 
vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete 
�l avgjørelse. 
 
(8) Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i Bravo HK 

253 Informasjonssak: Økonomisk oversikt pr 1. januar 2019 

Resultatet i det endelige regnskapet på +140 000. De�e er uten faktura 
for halleie for høsten 2018.  
 

Ina 

254 Beslutningssak: Konstituering av nytt styre  

De som gikk ut av styret var Ngabire (arrangement), Tove (dugnad) og 
Ron (sportslig leder). Alle roller ligger beskrevet i organisasjonsplan. Vi 
må vurderer omrokkering og om de som allerede har roller skal beholde 
disse eller ikke.  
Beslutning:  

Leder: Ina Sandberg  
Nestleder Aslak Sokki 
Sportslig leder: Aslak Sokki 
Utdanningskoordinator:  Robert Berger 
Terminliste og medlemsansvarlig: Espen Nordbye 

Ina 



Dugnadsansvarlig: Anne-Merethe Fagerli og Vegard Bakkejord. 
Arrangementsansvarlig: Pål Johannessen 
Økonomiansvarlig: Ina Sandberg 
Markedsansvarlig: Mona Hass�ord 
Dommeransvarlig: Therese Keiseraas. 
Transportansvarlig: Rune Ber�nussen 
 

255 Beslutningssak: Alle trenere skal godkjennes av styret før de trer ut på 

feltet, ha signert trenerkontrakt og fremvist politiattest 

Det har den siste �den kommet �l flere trenere på feltet uten at klubben 
er informert eller kjenner �l de�e. For å holde orden og oversikt skal alle 
trenere, uanse� lag, fra nå av og fremover godkjennes av styret før de 
trer ut på feltet. De skal signerer kontrakt før de trer ut på feltet. Ny 
trener skal ha fremvist gyldig poli�a�est innen en måned e�er å ha 
startet arbeidet.  
 
Beslutning: 

Klubben må få innmeldt �l styret hvis det rekru�eres nye trenere slik at 
klubben får fulgt opp poli�a�ester og tar et første møte. Det må lages en 
ru�ne for mo�ak av nye trenere.  

Ina 

256 Beslutningssak: Fordeling av treningstimer skal godkjennes av styret  

Hovedfordeling av trenings�der skal godkjennes av styret før det 
kommuniseres ut. Ved permanent omfordeling av trenings�mer i løpet av 
sesong skal det godkjennes av styret før det gjøres endringer. Bakgrunn er 
at det oppleves fra noen lag at �mefordelingen av �der og hvilke haller 
laget får �ldelt ikke er re�erdig. I �llegg er det uoversiktlig hvem som 
trener når.  
Beslutning:  

I henhold �l organisasjonsplanen melder sportslig utvalg inn en inns�lling 
på trenings�der og styret godkjenner før publisering. Ved endringer i 
løpet av sesong skal disse meldes og godkjennes av styret. 

Ina 

257 Diskusjonssak: Åpen hall 

Bør denne gjøres om �l lagsdugnad for lagene på j16 og g16 i stedet for å 
være «lønn» �l enkeltspillere?  
 
Konklusjon:  

Utse�e �l neste møte. 

Ina  

258 Informasjonssak: Sluttavtale inngått med Goran Kovacic  

Innholdet i avtalen er konfidensielt. Goran er frita� fra sine 
arbeidsoppgaver frem �l 1. mai som er slu�dato.  

Ina  

259 Beslutningssak: Belønning trenere og halv treningsavgift for barn av 

foreldrekontakt/dugnadsansvarlig  

Belønningsmodell sa� opp e�er faktorer som at vi har foreldretrenere, 
ønsker å lønne andre enn foreldretrenere og at det skal lønne seg å ta 
utdannelse. Lønn gis �l inn�l tre trenere pr lag. Alle trenere skal være 
godkjent av styret og ha trenerkontrakt. Grunnlønnen dekker kostnaden 
ved å ha en spiller på det laget treneren trener. Dersom trener tar 
utdannelse vil det øke lønnen �l den enkelte trener. Eksempelvis kr 

Ina 



2100+1000 = kr 3100,- for en trener på G/J 10 som har fullført trener 1. 
Trener på samme lag som ikke har utdannelse vil få kr 2100,-. Ved høyere 
utdannelse enn trener 3 eller annen relevant erfaring vil det være rom for 
å gi y�erligere kompensasjon, denne skal godkjennes av styret. 
Ordningen med halv treningsavgi� for barn av trenere �ernes i sin helhet 
da formålet med denne nye ordningen er å lønne trenere uavhengig av 
om de er foreldre eller ikke.  
 

Lag Lønn Ak�vitets
lederkurs 
barne- 
idre� 

Fullført 
Trener 1 

Fullført 
Trener 2 

Fullført 
Trener 3 

Allidre� 3-5 
år 

kr 1500 kr 500    

Allidre� 6-8 
år 

Kr 1500 kr 500    

Allidre� 
13-15 år 

kr 1500 kr 500    

Funkis Kr 1500 kr 500 kr 1000 kr 2000 kr 3000 

G/J 10 kr 2100 - Kr 1000 kr 2000 kr 3000 

G/J 11-12 kr 2400 - kr 1000 kr 2000 kr 3000 

G/J 13-14 år kr 2800 - kr 1000 kr 2000 kr 3000 

G/J 15-16 år kr 3200 - kr 1000 kr 2000 kr 3000 

G/J 18 år kr 3600 - kr 1000 kr 2000 kr 3000 

Senior 2. div kr 3600 - kr 1000 kr 2000 kr 3000 

Senior 3. div kr 2800 - kr 1000 kr 2000 kr 3000 

 
For å belønne de som påtar seg rollen som 
foreldrekontakt/dugnadsansvarlig innvilges de 50% raba� på 
treningsavgi� for det barnet de har på det laget de er 
foreldrekontakt/dugnadsansvarlig på.  
 

Beslutning:  

Utsettes til neste møte. 

260 Diskusjonssak: Kolleksjon fra Select og utstyrsansvaret bør ligge under 

marked  

Det må tas ut ny Bravokolleksjon for klubben. Drak�argene ble på 
årsmøtet beslu�et for hjemmedrakt �l hvit skjorte og rød shorts. 
E�ersom kolleksjon hører te� sammen med marked, sponsorer og 

Ina 



helhetlig profilering av klubb bør det vurderes å fly�e utstyrsansvaret �l 
markedsansvarlig i klubben.  
 
Konklusjon:  

Mona og Aslak drar ned på Thorshov. og tar ut kolleksjonen. 
261 Diskusjonssak: Trenerkontrakter for sesongen 2018/2019? 

Det er flere trenere som melder �lbake at de ikke har signert 
trenerkontrakter for sesongen 2018/2019. Noen som har status på det? 
Evt hvem skal ha lønn av trenerne? Var det slik at ingen trenere skal ha 
lønn for sesongen 2018/2019? Trenere ble innvilget halv treningsavgi� 
for sine barn?  
Utsatt til neste møte 

Ina 

262 Diskusjonssak: Oppstart av damelag for damer i 3. divisjon 

Det har bli� e�erspurt av medlemmer et damelag i 3. divisjon i regi av 
Bravo for de som ikke ønsker å satse. E�er å ha gjort en vurdering av 
antall potensielle spillere og at Bravo si� ansvar er å ta vare på 
håndballspilleren gjennom hele livsløpet så ønsker vi å starte opp et slikt 
�lbud.  
Konklusjon:  7 av 8 medlemmer stemmer for å starte opp et damelag i 3 
divisjon. Samme rammer og vilkår som Menn SR Bravo 3 har i dag med en 
treningsøkt pr uke på 1-1,5 �me og deltakelse i regional serie.  

Ina 

262 Informasjonssak: Fly til Alta for G16 

E�er mye fram og �lbake ble det innvilget fly �l G16 for å spille kamper i 
Alta. Totalen kom på kr 28 134,- for 10 spillere og 2 trenere . En minibuss 
for 16 personer koster halvparten av den prisen. Here�er vil det ikke bli 
innvilget reiser med fly �l Alta for noen av våre lag da det er billigere og 
overkommelig å reise med buss  ved kampavvikling.  
Utsatt til neste møte. 

Ina/Rune 

  
 
  
 


