Styremøte 20.april 2016
Trenerforum
Det er gjennomført trenermøte med alle trenerne og sportlig utvalg (Nina)
Revidere sportsplanen. Ingen trenere bruker denne, da det ikke er implementert eller er
levende nok. “Den ligger på nett”
Forskjellig sportsplan for jenter og gutter? Kritikk på utstyr for de som ikke trener i dalen.
Herrer, g18, g14 og yngste partiet på allidrett. Funkis mangler også trener.
J12 mangler også tilleggstrener.
Sikre kompetanseheving og annet på trenernivået.
Praktiske trenerforum. Tema-basert opplegg.
--Løses med et godt årshjul! Styret stiller et minimumskrav med hvor mange møter det skal
gjennomføres, men det er viktig at deltakerne på trenerforumet får et eierskap til innholdet.
De som ikke har trenererfaringer, skal stilles krav om å få trenererfaring, så lenge det
gjennomføres det fra NHF. Mange har bare gjennomført del 1, men har ikke gjennomført
komplett kurs.

TIl oppfølgning: revidere sportslig plan og få på plass trenerforum.

Trenerhonorar yngres
Utsetter betaling til høsten.

Dugnad/er
Noen foreldrer ønsker å kjøpe ut gevinsten som klubben ville tjent på salgsdugnader.
Kalender; 100% av gevinsten er lik utkjøpet.
Flere klubber har åpnet for å kjøpe seg ut av dugnader.
Alternativet er at vi har en ferdigpakke for dugnader.
Prøver ut å tilby utkjøp på de dugnadene vi har på varer med utkjøp.
Vise at vi legger til rette for foreldrene.
God dugnadsånd i Bravo.

Sende mail til foreldrekontaktene om at det er mulighet for utkjøp.
Fotnote/reminder til salg av tulipaner.
Hvordan praktisere dugnader felles?
J14 har p.t penger i cash som de ikke har innbetalt til klubben.
G16 har p.t utestående hos klubben.
Rundt 30.000 kr, som ikke blir utbetalt før til høsten?
Intensjonen var at man skulle si ifra hva man skulle bruke pengene til når man planla
dugnaden.
Dugnadsansvarlig skal ha informasjon om lagdugnadene som gjennomføres.
Forventet overskudd skal informeres om.

Bravo Høstcup
17-18 september.
Sende ut teaser til klubbene.
Må få satt ned gruppe fort.
Ina og Marit har disko
Grethe + + har kafeen
Vi har fortsatt kontroll på høstcupen.
Bør gjennomføres foreldrekontaktmøte før sesonsslutt, hvor vi også kan ta med dette med
høstcupen. Foreldrekontaktmøte etter høstcup? Veldig fint at foreldrekontaktene er klare før
sommeren starter.
Det ønskes foreldrekontakt og dugnadsansvarlig på hvert lag.
Tom innkaller til foreldrekontaktsmøte i mai.

THK-sak
Ønsker å gå i samarbeid med THK for å utvikle handballspillere og skape bedre miljø.
Forskjellige løsninger og varianter av samarbeid har vært diskutert.
Har vi innhentet erfaringer fra andre klubber/lag som har gjort noe av det samme Bravo og
THK vurderer?

Hvordan ivareta engasjementet i Bravo hvis vi skulle ha overført dette til THK? Hva gjenstår i
klubben hvis vi gjør dette?
Bravo har p.t ikke 16-årslag.
Det har vært grupper som har vært utnevnt et mandat for å “forhandle” på vegne av Bravo.

Eventuelt
Anbud
Transport og sjåfører til dugnad på Itromsø.
Kontormøbler (30 talls) og esker (100-vis). Arkivskap. Møbler.
JIS og herrer + foreldre?
Pris per time per hode + kjøring.
Kassevogner?
Flytting 21.mai.
Tilbud før helgen.
TBS-sponsor.

