
Styremøte 27.september 2016 
  

Til stede:  Nina Sørensen, Asgeir Kaldhol, Grethe Nilsen, Tom Bendiksen, Ingvild 
Bratterud, Gunnar Fugelsø, Karoline Richardsen, Hege Eriksen og Jeanette 
Gundersen 

Ikke 
til-stede 

Roy-Arne Jacobsen 

Tidspunkt 
og sted 

1900 - 2100, Framsenteret  

Referent:  Jeanette Gundersen 

Møteleder:  Asgeir Kaldhol 

 

Sak 11: Referat fra forrige styremøte 
Møteferat fra forrige styremøte august 2016 er godkjent av alle styrerepresentatene til stede. 
 

Sak 12:  Orientering fra Håndballforum v/ Hege 
Eriksen og Asgeir Kaldhold 
Klubber som lykkes i stor grad har et mindre operativt, da styret ønsker å jobbe for de lange 
linjene og strategiene for klubben.  
 
Styret ønsker å jobbe med klubbens visjon og den enkeltes visjon for klubben.Involvere 
foreldre for å sørge for forankring og eierskap til visjonene og målene til klubben. Klubbens 
verdier kommer fra medlemmene og ikke fra styret. Styret ønsker å igangsette en diskusjon 
og arbeidsgruppe om klubbens verdier på allmøtet som skal gjennomføres 19.oktober.  
 

Sak 13: Evaluering av Høstcup 2016 
Styret evaluerte årets Høstcup og referent utarbeider eget evalueringsnotat basert på 
evalueringer. Se vedlegg til referat.  
 
Styrets hovedmål for neste års Høstcup er å jobbe for at foreldregrupper i større grad kan 
være involvert i planlegging og gjennomføring av Høstcup. Involveringen burde allerede 
starte på årsmøtet neste år.  
 



Sak 14: Kommunikasjon/Ny-nettside, Status og 
videre fremdrift 
Oppsummert kommunikasjonsplan legges tilgjengelig på bravohk.no av Tom.  
 
Tom går videre med estory som leverandør. . Beslutningsramme inntil 27 000 kr. 15 000 i 
investeringsramme + driftskostnad 12 000kr. 
 
 

Sak 15: Dugnad 
Dugnadsansvarlig gjennomfører eget dugnadsmøte med dugnadsansvarlige for planegging 
av dugnader for sesongen 2016-2017.  
 
 
Eget referat fra møtet sendes styret etter gjennomføring.  
 

Sak 16: Intern styresak 
 

Sak 17:Potensielt samarbeid med TUIL / THK / 
TSI  
Styret vil vurdere å utvide samarbeidet med andre lokale klubber. Første kommunikasjon vil 
ivaretas av Karoline og Asgeir. 
 

Sak 18: Sesongforberedelser  
Styret avventer fortsatt terminlister, som danner grunnlaget for videre planlegging.  
Tom og Asgeir er ansvarlig for planlegging av transport til bortekamper. 
 
Det er besluttet å trekke et j14 lag pga spillersituasjonen. 
 



Sak 19: Økonomi 
Sak utgår og vil drøftes neste styremøte. 
 

Sak 20: Reorganisering av styret 
Ørjan SØrum har trukket seg fra sitt styreverv. Leder fremmer forslag om at Ingvilg Bratterud 
inngår som fast medlem. og vil være ekstra økonomiansarlig mtp daglig drift. Forslaget er 
enstemming vedtatt av stryet.  
 
Styret vedtar også at JIS må ha inn en egen reperesentat i styret i saker som ogår de. Dette 
vil leder/nestleder innhente denne personen. 
 

Sak 21: Eventuelt 

21.1 Venteliste 
Enkelte aldersbestemte lag melder om at det ikke er plass til flere medlemmer. Det må da 
etableres ventelister.  
 

21.2 Jublieumskomité 
Bravo har 30-årsjubileum og dette skal feires. Det fremmes forslag om at det utnevntes en 
jubileumskomité på allmøtet som har ansvaret for planlegging og gjennomføring av feiring.  
Forslaget er enstemming vedtatt av styret.  
 
 
 


