Styremøte referat 01.februar 2017
Til stede: Hege Eriksen, Karoline Richardsen, Ingvild Bratterud, Asgeir Kaldhol, Nina
Sørensen, Grethe Nilsen og Jeanette Gundersen
Referent: Jeanette Gundersen
Sak 1: Kort orientering om ny herrespiller
Styreleder orienterer. Ny herrespiller vil inngå i Bravo Herrers spillerstall på bakgrunn av
samarbeidet klubben har med THK. THK har tatt kostnaden for overgang og har det formelle
ansvaret for spilleren Domagoj Ferencina. Klubben har ingen økonomiske bindinger til
spilleren.
Sak 2: Samarbeid med THK
THK har sendt et mandatforslag til styret i klubben. Styret har behandlet mandatsforslaget
og er enstemmig enig i forslaget THK har forelagt, ved følgende presiserieringer:
- “praktisk samarbeid”
- Identifisere aspektene og synergiene rundt økonomifordelingen mellom klubbene
- Avgjørelsene ligger i klubb og ikke styrene. Kontraktinngåelsene ligger i de enkelte
styrene.
Styret ønsker at det på første møte lages en fremdriftsplan. Styret foreslår første møtetid
8.februar. Styret forventer at arbeidsutvalget fremlegger forslag til ny modell for
seniorsatsing innen 05.mars, slik at forslaget kan styrebehandles i god tid innen årsmøte og
slik at styrene kan skrive innstilling.
Klubben skal årsmøtebehandle saken.
Sak 3: Dugnader
Sak 3.1 Hadeland
Dugnadsansvarlig orienterer kort om status på kommende dugnader.
Klubben har fortsatt noen gavepakker igjen med salt og pepper, og dugnadsansvarlig vil
gjøre et fremstøt mot meglere og andre eiendomsformidlere for å få solgt restlageret. Det
legges også opp til salgsbod på restlageret på de to store kamphelgene i februar og mars.
Sak 3.2 Veteran-NNM
Klubben v/kaféansvarlig vil bistå med kafé under veteran-nnm, men har ingen
arrangørforpliktelser forøvrig.
Sak 3.3 Håndballskole/rekrutteringsdag
Klubben ønsker å gjennomføre en håndballskole og rekrutteringsdag etter sesongen.
Sak 3.3 vil behandles på neste styremøte.
Sak 4: JIS

Mandat
JIS Sport har forelagt mandag til styret. Mandat fra JIS er enstemmig vedtatt i styremøtet,
mandatet gjelder ut sesong 2016/2078 og JIS Kan ikke inngå langsiktige avtaler på
bakgrunn av en eventuell ny klubbmodell som er under arbeid og skal behandles på
årsmøtet.
Mandat er vedlagt referat.
Sak 5: Sport framover
Sak 5.1 Rekruttering
TUIL har lykkes godt med rekruttering av trenere på yngres nivå. Klubben ønsker å høste
erfaringer for hvordan vi kan bli bedre på rekruttering av trenere. Jeanette og Nina følger opp
dialog med TUIL.
Sak 5.2 Sportslig utvalg
Sportslig leder tar initiativ for å igangsetting av sportslig utvalg.
Sak 5.3 Kommende kamper
Ved ønske om å flytte kamper er Grethe og Nina kontaktpersoner.
Dette kommuniserer ut i klubbens kanaler.
Sak 6: 30-årsjubileum
Klubben har gjort flere initiativ på hjemmeside og Facebook uten napp.
Jeanette kontakter Trude Nilsen for å få igangsatt 30-årsfeiringen i klubben
Sak 7: Økonomigjennomgang
Sak 7.1 Kontigent
Manglende lister fra de enkelte lag har medført forsinket kontigent.
Styret anbefaler at det neste år innhentes lister tidligere for å forenkle gjennomføringen av
dugnader, kafeer, kontigentinnkreving og oversikt over hvor mange spillere det er mtp
rekruttering.
Sak 7.2 Betalingsevne
Lav betalingsevne på medlemmer
Styret oppfordrer medlemmer til å ta kontakt med sportlig leder ved lav betalingsevne.
Sak 8: Eventuelt
Sak 8.1 Intern styresak
Sak 8.2 Intern styresak
Sak 8.3 Isposer og tape
STyret anbefaler at det utarbeides kvote til hver lag neste år, for å redusere kostnadene til
slikt materiel. klubben stiller kun med tape og isposer til akutte skader

