
Styremøte 13.mars 2017 
Til stede: Ingvild, Karoline, Hege, Grethe, Nina og Jeanette 
Tid: 18.00 –  
Sted: Tomasjordveien 157  
 

1) Økonomi 
Årsregnskapet 
Årsregnskapet for 2016. Underskudd på 240 000kr.  
Hovedsakling pga at ingen medlemsavgifter eller treningsavgifter er bokført i 2016 pga for 
sen fakturering.  
 
377 kr i 2016 
12 000 på medlemskontigent i 2016 
109 000 på treningsavgift i 2016 
 
Mye er utfakturert i januar og februar.  
Herrelaget har ikke betalt egenandeler på noen kamper.  
Damelaget har ikke egenandel siden oktober.  
 
44 000 kr mindre i egenandel i 2016 enn 2015.  
 
Årsregnskapet går på hele klubben.  
 
JIS bør selv dekke treningsavgift på Stamina.  
 
Ubetalte fordringer 
Det ligger p.t utbetalte regninger på inntil 104 000kr. 
Disse er det forsøkt og lykkes å inngå betalingsavtaler med.  
 
 
Styret beslutter å si opp den ene betalingsterminalen som vi har p.t, da det ikke er nødvendig 
med flere betalingsterminaler.  
 

2) Samarbeidsutvalgets konklusjon 
Gjennomgang av samarbeidsutvalgets konklusjon.  
 
Anbefalt deling [THK: damer / Bravo: herrer] fra samarbeidstutvalget er ensteming vedtatt i 
styremøte. Styret tar til etterretning samarbeidsutvalgets anbefalinger, men anser det som 
nødvendig å gå opp helt tydelige rammer rundt avtalen sammen med styret i THK.  Avtale 
rundt rammene skal inngås skriftlig mellom de enkelte styrene.  
 
Dugnadsinnsats fastsettes av den klubben som har seniorlaget. Bravo HK fastsetter at 
seniorlag skal bidra på klubbdugnad. 
 
Det vil være viktig å gå opp føringer mtp gjennomføring av arrangement, både på senior og 
på g/18, da spesielt med tanke på kafe og inntektene/kostnadene tilknyttet dette.  
 



Sportslig utvalg i klubbene bør bestå av 3 fra hver klubb; sportslig leder, seniortrener, trener 
g/j16 
 
Styret beslutter at det umiddelbart, og senest innen 5.april, er opprettet avtale for først møte 
for å gå opp rammene og overføringer. Styret anbefaler at ny sportslig leder sørger for dette.  
 

3) Organisasjonsplan   
4) Dugnad Orienterer om status på nåværende dugnad.  

 
Avtale vdr MSM må formaliseres.  
 

5) Årsmøtepapirer 
6) Eventuelt  Funkis  o Rammene rundt laget Økonomiske midler som er øremerket Funkis bør inngå i «skyggeregnskapet» til klubben for 

å unngå at midlene går til drift  
 
Klubbdugnader skal Funkis bidra på etter evne, da i hovedsak på salgsdugnader, men med 
redusert kvote. På flaskeinnsamling bør foreldre bidra ved mottak og innsamling av flaskene, 
da fortrinnsvis 2 stk på hver av aktivitetene.  
 
 


