
   

Innkalling  
STYRET   I   BRAVO   HA� NDBALLKLUBB  
 

Gruppe :  Hovedstyre  Arkiv :   

Møtetype :  Ordinært   styremøte  Nr. :   27  

Tid,   sted :  12.   desember   2019   klokka   19:30   Tromsdalshallen   Ref. :  RB  

Innkalt:  Asle   Eide,   Roar   Klo,   Therese   Keiseraas,   Anne-Merethe   Fagerli,   Rune  
Stoltz   Ber�nussen,   Ina   Sandvik,   Robert   Berger,   Kris�n   Thrane  

Forfall:   Therese   Keiseraas,   Rune   Stoltz   Ber�nussen,   Anne-Merethe  
Fagerli  

Fordeling :   

Neste   møte :jan   2019     

Sak   nr.  Sak   Ansvar  

331  Beslutningssak:   Valg   av   referent  
Flere   må   melde   seg   som   referent   i   møter.   
Beslutning:   Robert  

Ina  

332  Informasjonssak:   Klubbdugnader   status  
En   dugnad   er   ak�v   p.t.Mørke�dsløpet,   Kris�n   har   oversikt,   alle   lag   er   på  
plass   i�   dekning   av   roder,   utenom   herrelaget   som   ikke   har   forpliktet  
spillere   �l   vakter.   Mangler   omtrentlig   10   vakter   totalt.   Mange   av   lagene  
har   flere   personer   som   har   fritak.   Diskuterer   strategier   for   å   inkludere  
flere   i   vaktene   som   mangler.  
 
Pantedugnad:   Innsamling   1.02.20,   1   sekk   utleveres   før   jul.   Forsøker   å   si  
fra   oss   MSM   dugnad   20.06.20.   Ansvarlig   Kris�n,   Ina   legger   inn   i   Spond.   
 
Diskuterer   at   avvikling   av   fritak   for   dugnad   for   spillere   som   har  
foreldretrenere,   personer   med   styreverv   osv,   gjelder   kun   spillere   over  
fylte   16   år.  

Kris�n  

333  Informasjonssak:   Økonomi  Ina  



Utse�es   �l   neste   møte   -   Ina   lager   sak   �l   neste   møte  

334  Beslutningssak:   Dommeransvarlig   i   klubben  
Pr   nå   står   vi   uten   dommeransvarlig   i   klubben.   Hvordan   løser   vi   det?   
Utse�es   �l   neste   møte  

Ina  

335  Diskusjonssak:   Åpen   hall   i   juleferien  
Anne-Merethe    har   �dligere   påta�   seg   hovedansvar  

Ina  

336  Beslutningssak:   Gjennomgang   av   trenerkontrakter  
Fremlagt   forslag   �l   trenerkontrakt.   Forslag   på   justering   fremkom   i   møte,  
bl.a   kny�et   �l   arbeidsgiver   vs   frivillig-   Roar   sjekker   opp.  
Kontrakter   revideres   og   ny�   utkast   presenteres   for   gjennomgang   i   første  
styremøte   e�er   ny�år.  
 

Roar  

337  Informasjonssak:   Workshop   med   herrelaget  
Ina   og   Roar   tar   ini�a�v   for   å   etablere   spillerutvalget   i   herrelag.   

Ina/Asle  

338  Beslutningssak:   Godkjenning   av   referat   fra   forrige   møte  
Godkjent  

Ina  

339  Beslutningssak:   Bankkort   �l   lagleder   Menn   SR   og  
Arrangementsansvarlig  
For   å   forenkle   så   er   det   kommet   forslag   om   å   bes�lle   kort   �l   lagleder  
Menn   SR   og   arrangementsansvarlig.   Saken   diskuteres.   Sårbart   at   Ina   har  
et   kort.   Vedtas   at   Therese   Keiseraas   og   Tor   Ke�l   Hågland   bankkort   på  
klubbens   kon�.  

Ina  

340  Diskusjonssak:   Fakturering,   purring   og   satser   for   kon�ngent   med   mere  
  Se   sak   333  

Ina  

341  Informasjonssak:   Utvikling   av   sportslig   plan   
Møte   for   utvikling   av   ny   sportslig   plan   avlyses,   ønsket   av   Eirik   Engelsen   at  
det   er   opp   mot   100%   oppmøte   for   trenere   for   at   det   skal   avvikles   møte.  
Ny�   møte   planlegges   avholdt   over   ny�år.  
 

Roar  

342  Informasjonssak:   Prosjektering   av   hall  
Roar   informerer   om   møte   med   idre�srådet,   Tromsø   kommune   og  
særidre�ene.   Klubben   skal   involveres   med   prosjektering   av   nybygging   av  
arena.  
 

Roar  

343  Diskusjonssak:   Rekru�eringsutvalg  
Rekru�ering   -   Diskuteres   å   oppre�e   et   utvalg   som   er   ansvarlig   for  
rekru�eringsplan   for   å   øke   antall   spillere   -   Lars   Lysø   Haagensens   foreslås  
som   en   del   av   de�e   utvalget   -   Styret/Roar   se�es   som   ansvarlig.   Roar   tar  
kontakt   med   Lars   og   foreslår   oppre�else   av   et   utvalg   under   ledelse   av  
Lars   med   2-3   y�erligere   personer.  

Roar  

344  Informasjonssak:   Modnerisering   Amfi   Pyramiden   Høstcup  Ina  



Høstcup   -   Ina   Sørum   har   sagt   seg   villig   �l   å   være   med   å   arrangere   cupen  
og   gjøre   et   moderniseringslø�   av   denne.   

345  Informasjonssak:   Utdanning  
Utdanningsbehov   -   Diskuteres   vedrørende   å   inkludere   trenerutdanning  
som   en   del   av   sportslig   plan   som   er   under   utvikling.   Det   informeres   om   at  
Bengt   Thoresen   har   sagt   seg   villig   �l   å   holde   trener   1   kurs   over   ny�år,  
Robert   følger   opp   denne.  
Det   diskuteres   behov   for   dommerutdanning,   Kris�n   og   Ina   informerer   at  
behovet   er   �lstede.   Regionen   kan   involveres   mer   med  
dommerobservatører  

Robert  

346  Informasjonssak:   Markedsutvalget  
Asle   informerer   om   hvilke   arbeidsoppgaver   markedsutvalget   jobber   med,  
og   hvor   de   er   pr   nå.  

Asle  

 
 
  
 


