
   

Referat		
STYRET			I			BRAVO			HA� NDBALLKLUBB		
 

Gruppe :  Hovedstyre  Arkiv :   

Møtetype :  Ordinært   styremøte  Nr. :   23   

Tid,   sted :  23.   mai   2019   klokka   20:30,   VICAN   Ref. :  MH  

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

Forfall:   Vegard   Bakkejord  
Fordeling :   

Neste   møte :   juni   2019     

Sak   nr.  Sak   Ansvar  
264  Beslutningssak:   Valg   av   referent  

Referatskriving   går   på   rundgang.   
Beslutning:    Mona  

Ina  

265  Beslutningssak:   Godkjenning   av   referat   fra   mars   2019  

Ok.   
Beslutning:    Referat   godkjennes  

Ina  

266  Informasjonssak:   Økonomisk   oversikt   pr   23.   Mai   2019  

450   000,-   i   minus   hi�l   i   år,   mot   normalt   200   000.    I   hovedsak   skyldes   det  
inntektssiden.   Tidligere   har   vi   ha�   inntekter   på   17.   mai,   NordNorsk  
mesterskap   og   Hadeland.   Vi   har   også   utlegg   for   lag   som   skal   på  
selvkos�urneringer,   derav   er   det   reelle   underskuddet   ca   300   000.   Altså  
100   000,-   over   normalen.   
Ina   informere   om   minus,   mulige   �ltak   for   å   få   inn   penger.   Vi   får   30   000,-  
mer   for   msm,   totalt   90   000,-   men   da   må   alle   s�lle.   Vi   oppfordrer   alle  
medlemmer   �l   å   s�lle   med   en   vakt.   Vi   spør   også   allidre�.  

Ina  

267  Informasjonssak:   Organisasjonsnorm   NHF  

Organisasjonsnormene   beskriver   normene   for   a�erd   og   kommunikasjon   i  
organisasjonen   Norges   Håndballforbund.   Her   er   det   mye   som   angår   oss  
og   som   vi   bør   e�erstrebe   å   få   �l   i   egen   organisasjon  
h�ps://www.handball.no/reg,  
ioner/nhf-sentralt/om-oss/visjon-og-verdier/organisasjonsnormer/  
Leste   høyt   alle   10   punkter.   

Ina  

268  Beslutningssak:   Ansettelse   av   trener   for   Menn   SR   og   G18  

Styret   har   jobbet   ak�vt   for   å   finne   ny   trener   �l   menn   sr   og   g18   e�er   at  
det   ble   inngå�   slu�avtale   med   Goran   Kovacic.   Ut   mot   kandidater   har  
styret   landet   en   avtale   med   Bengt   Thoresen.   Styret   er   svært   fornøyd   med  

Ina/Aslak  

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/om-oss/visjon-og-verdier/organisasjonsnormer/
https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/om-oss/visjon-og-verdier/organisasjonsnormer/


at   Bengt   har   takket   ja.   Bengt   vil   belønnes   ut   fra   at   tapt   inntekt   for   jobb  
han   har   �l   vanlig   på   e�ermiddags�d.   
Beslutning:     Bengt   Thoresen   anse�es   i   1   års   engasjement   med   opsjon   på  
1   års   forlengelse.   

269  Diskusjonssak:   Åpen   hall  

Vi   har   �lbud   om   å   jobbe   dugnad   ved   å   ha   åpen   hall   for   Tromsø   kommune  
i   alle   skoleferier.   Vurdering   om   det   skal   være   lagsdugnad   eller   dugnad   for  
den   enkelte   spiller.  
Konklusjon:    Begge   lag   får   �lbud.   Alle   de   som   takker   ja   får   vakter   fordelt  
så   likt   som   mulig.   De   som   jobber   må   være   fylt   15   år.   Ordningen   fortse�er  
som   �dligere,   ikke   som   lagsdugnad,   men   som   inntekt   �l   spilleren   selv.  
Anne-Merethe   styrer   ordningen   sommeren   2019.   

Ina   

270  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  
treningsavgi�   og   medlemskon�ngent   for   barnet   som   foreldretreneren   vil  
kny�et    på   det   laget   treneren   trener.   Det   vil   si   et   0-regnskap.   Trener   skal  
slippe   å   må�e   betale   avgi�er   i   �llegg   �l   å   være   trener.   
Dersom   trener   tar   utdannelse   vil   det   gi   ekstra   kompensasjon   �l   den  
enkelte   trener.   Eksempelvis   kr   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.   Alle   trenere   kan   mo�a   et   ska�efri�   beløp   på   inn�l   kr   10   000,-  
pr   år   som   lønn   for   frivillig   arbeid.  
 
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:   

Utse�es   �l   neste   møte.   Undersøke   hva   andre   klubber   gjør.   Enighet   om   at  
det   skal   være   likt   og   forutsigbart   for   trenerne.  
 

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  Kr   1500  kr   500     

Ina  



år  

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  

 

271  Informasjonssak:   Kolleksjon   fra   Select  

Kommunisert   ut   �l   medlemmene   og   lagt   på   hjemmesiden.   Torshov   har  
få�   klarsignal   på   at   de   kan   starte   salget   av   overtrekksklær.   
Bes�lling   sendes   inn   fortløpende.   Vi   sjekker   om   vi   kan   endre   priser   på   3  
type   gensere,   slik   at   klubben   kan   få   li�   inntekt   på   salget   (50,-   i   påslag)  

Mona  

272  Informasjonssak:   Trenerkontrakter   for   sesongen   2018/2019  

Det   er   flere   trenere   som   melder   �lbake   at   de   ikke   har   signert  
trenerkontrakter   for   sesongen   2018/2019.   Det   er   sendt   ut   trenerkontrakt  
�l   de   tre   trenerne   som   skal   ha   lønn.   De   er   ikke   returnert   med   signatur.  
Lønnede   trenere   er   Carmen   Rueda   (4000),   Barbro   Johansen   (10   000,-)   og  
Eirik   Haua   (10   000,-).   Alle   trenere   lønnede   og   ulønnede   fikk   halv  
treningsavgi�   for   sine   barn   sesongen   2018/2019.   Alle   trenere   som   ønsket  
det   fikk   treningsjakke   og   t-skjorte.   

Aslak  

273  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.   Egenandel  
utgjorde   ca   7000,-   så   utlegget   for   klubben   ble   ca   kr   21   000,-.    En   minibuss  
for   16   personer   koster   halvparten   av   den   prisen   fratrukket   egenandeler.  
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.   

Ina/Rune  

274  Informasjonssak:   Antidoping   og   rent   idrettslag   

Vegard   Bakkejord,   Therese   Keiseraas   og   Ina   Sandberg   representerte  
styret   i   Bravo   HK   på   samling   i   regi   av   Tromsø   idre�sråd.   Vegard   har   påta�  
seg   rollen   som   an�dopingansvarlig   og   har   sørget   for   at   klubben   vår   nå   er  
ser�fisert   som   rent   idre�slag.   Han   vil   å   kalle   inn   alle   fra   16   år   og   oppover  
�l   samling   om   tema.   
Kommentar:   Angående   bruk   av   telefon,   styret   oppfordrer   alle   trenere   til   å  

oppfordre   spillere   til   å   slå   av   telefon   når   de   kommer   på   trening,   og   først  

slå   på   når   de   drar   fra   hallen  

Vegard/Ina  



275  Diskusjonssak:   Dag   og   klokkeslett   for   styremøte   

Konklusjon:    Onsdager   18:30   er   det   �dspunktet   som   passer   for   flest  
Ina  

276  Beslutningssak:   J07   søknad   om   turnering  

Beslutning:    Så   lenge   laget   selv   betaler   tur   og   opphold,   samt   at  
forsikringer   og   lisensen   er   i   orden   sier   styret   at   de�e   er   uproblema�sk.  
God   tur    😊  

Ina  

277  Beslutningssak:   Trenerforslag   for   G14   sesongen   2019/2020.  

Foreldrekontakt   og   dugnadsansvarlig   har   meldt   inn   at   de   har   få�   på   plass  
trenere   for   G14   neste   sesong.   De   har   lagt   ved   to   skriv   som   presenteres   på  
møte.  
Aslak   Sokki   og   Therese   Keiseraas   har   meldt   seg   inhabil   i   saken.   De   vil   ikke  
være   �lstede   i   møterommet   når   denne   saken   behandles.  
Beslutning:    Ina   og   Pål   tar   er   møte   med   en   av   trenerne   der   forslag   blir  
skissert.   Det   må   være   hevet   over   enhver   tvil   at   styret   anser   begge   to   som  
supre   ressurser   i   klubben,   men   styret   må   også   hensynta   alle   lag   og  
trenere   i   Bravo   HK.   Og   vi   må   passe   oss   for   at   ingen   kan   ta  
“forfordelingskortet”.   

Ina  

  
 
  
 


