Referat styremøte 17.august 2016
Til stede:

Nina Sørensen, Asgeir Kaldhol, Grethe Nilsen, RoyArne Johannessen, Tom
Bendiksen, Ørjan Sørum, Ingvild Bratterud, Gunnar Fugelsø, Karoline
Richardsen og Jeanette Gundersen

Tidspunk
t og sted

1830  2130, Tromsdalshallen

Sak 1: Høstcup
Høstcup gjennomføres 1618.september.
Fordeling av dugnadsvakter gjøres likt som i fjor, men det hensynstas at foreldre kan ha
barn som også skal delta på TUILcup.
Klubben skal bruke mCASH på arrangementet.
Klubben avventer avklaringer fra ansvarlige i Lerøy, da arrangementene skjer samme helg.
Arbeidsoppgaver som gjenstår fordeles.

Hva

Ansvar

Dommere

Asgeir

Fordeling av dugnadsvakter

Grethe

Materiell mCASH og evt. stand

Jeanette

Sak 2: Håndballskole
Styreleder orienterer om status.
Fokus: “Tren som en landslagspiller”. Klubben nyttiggjør seg med ressursene vi har.
Arbeidsoppgaver som gjenstår fordeles
Hva

Ansvar

Tidsfrist

Sende ut invitasjoner og

Asgeir

Fredag 19.08.2016

åpne for påmelding
Plakater på skole og avis
 Skoler og Coop (Trd)
 Spar og Coop
(Kroken)
Plakat lages av

Asgeir

Sak 3: Drakter til yngres avdeling
Alle på yngres avdeling vil få nye drakter til årets sesong.
Allidrett vil få drakter uten nummer bak for størst mulig fleksibilitet. I tilfeller hvor lagene
spiller mot hverandre vil det brukes vester. Hver trener skal signere på antall mottatt drakter,
som også skal leveres tilbake når sesongen er over, iht trenerkontrakten.
Ansvarlige for yngres avdeling har ansvaret for å bestille drakter.

Sak 4: Ishavskraft
Styret har inngått avtale med Ishavskraft som generere inntekter til klubben for hver nye
kunde klubben verver. For hver nye kunde, får klubben 300 kr. Man blir medlem via
www.ishavskraft.no/bravo eller per SMS IK Bravo til 2258.
For å verve medlemmer har klubben leid plass på Jekta, Storgata og Pyramiden 3. og
10.september. Det vil være herre og damespillere som skal stå på stand å verve kunder. På
grunn av mange aktiviteter 3. og 10.september, vil Jekta eventuelt utgå. Styret vil evaluere
aktivitetene etter disse to helgene, for å se om det eventuelt skal gjennomføres flere.
Styret beslutter at kunder som takker ja til avtalen også vil få med et årskort for inngang til
kamper som Bravo HK spiller.
Styret beslutter å gjøre bruk av sosiale media og annet materiell klubben trykker opp for å
verve flere medlemmer.

Sak 5: Informasjon om Frivillighetsdagen i Tromsø
Sentrum
I år som i fjor skal Bravo ha stand på Frivillighetsdagen i Sentrum 10.september. Jeanette og
RoyArne har ansvaret for planlegging, mens Jeanette har ansvaret for gjennomføring. Det
legges opp til artige håndballaktiviteter for å tiltrekke seg nye medlemmer til Bravo HK.

Sak 6: Kommunikasjonsplattform
Styret besluttet i styreseminar 34.juni at det skulle settes ned en arbeidsgruppe for
planlegging av kommunikasjon av og om Bravo HK. Arbeidsgruppen presenterte sitt forslag,
som styret vedtok. Styret ser behovet for å profesjonalisere og utvikle kommunikasjonen i
klubben. Styret legger opp til at styrereferat skal publiseres på hjemmesiden.
Styret frigjør ressurser ved å si opp avtale med Custom Publish, hvor driftskostnaden
overføres til en ny webutvikler. Styret beslutter også at det gis en investeringsramme på kr
15 000 for ny webside.
Styret vedtar at tilbud skal bes om fra Gnist og Estory.

Sak 7: Status i de ulike avdelingene
7.1 Damelaget ved Ørjan
5 nye spillere er kommet til, men støtteapparatet er ytterligere utvidet. JIS vil gå til
anskaffelse av nytt utstyr pga stor slitasje, iht de rammer som er gitt i budsjettet. Styret er
tiltro til at JIS ikke overskrider det gitte budsjettet

7.2 Herrelaget ved Asgeir
Nye spillere er også kommet til, samt at det er satt en en trengergruppe med Thomas Hay,
DagTerje Yttregaard og Eirik Engelsen som vil bidra probono.
Det vil ikke anskaffes nytt utstyr til herrelaget.
Herrelager legger opp til et godt samarbeid med yngre lag. FØrste kamp er fredag
19.08.2016.

7.3 Yngres avdeling ved Nina/Karoline/Tom
Det legges opp til oppstart i uke 35. Trenerkabalen er så og si på plass. Funkis har fått ny
trener ansatt gjennom kommunen. Drakter og utstyrsbager er bestilt og vi avventer nå
terminlister.

7.4 Økonomi
Økonomiansvarlig vil gjennomføre møter med alle avdelinger for avklaringer og forvetninger
rundt budsjettet. Møte med JIS vil bli gjennomført først.

Økonomiansvarlig legger opp til åpenhet rundt bruk av midler og vil følge opp de enkelte
avdelingene tett.

Sak 8: Forventningavklaringer
Styret ønsker at det skal være forutsigbart når og hvordan spillere, foreldrekontakter og
andre kan få svar og tilbakemeldinger fra styret.
Styremøter fram til desember vil bli gjort tilgjengelig på hjemmesiden, og innmelding av
saker som skal diskuteres på styremøtet må gis senest 14 dager før oppsatt styremøte.
Styret vil være påpasselig med å gi informasjon også i de Facebookgrupper som finnes.
Eposter som sendes til klubbens fellesadresse, skal besvares så snart som mulig. Om sak
må behandles av styret, skal dette informeres til innmelder.
Styret er tro på at ny og oversiktlig hjemmeside vil kunne bistå til å redusere antall
henvendelser til styret, ved at det legges opp til god og oppdatert informasjon på bravohk.no

Sak 9: Trenersituasjon G16
Intern styresak

Sak 10: Trenere på lag
Styret vedtar at alle aldersbestemte lag skal ha en hovedtrener, samt en
hjelpetrener/støtteapparat. Vedtaket innbefatter også at ingen foreldre/foresatte kan være
hovedtrener fra og med 16årslag.

