
  

Referat 

STYRET I BRAVO HÅNDBALLKLUBB 
 

Gruppe : Hovedstyre Arkiv :  

Møtetype : Ordinært styremøte Nr. : 24  

Tid, sted : 28. august 2019 klokka 19:00, Tromsdalshallen  Ref. : IS 

Innkalt: Aslak Sokki, Pål Johannessen, Therese Keiseraas, Anne-Merethe Fagerli, 
Rune Stoltz Bertinussen, Ina Sandberg, Vegard Bakkejord,Robert 
Berger, Mona Hassfjord 

Forfall: Aslak Sokki, Mona Hassfjord, Robert Berger 

Fordeling :  

Neste møte : sept 2019    

Sak nr. Sak   Ansvar 

288 Beslutningssak: Valg av referent 

Referatskriving går på rundgang.  

Beslutning: Ina 

Ina 

289 Beslutningssak: Godkjenning av referat fra juni 2019 

Ok.  

Beslutning: Tar det neste gang 

Ina 

290 Informasjonssak: Økonomisk oversikt pr 30. juni 2019 

Resultat pr 30. juni viser et økonomisk underskudd på kr 632 387 hittil i 

år. Dette er noe verre i forhold til samme tidspunkt i fjor hvor det var et 

underskudd på kr 542 542,-.  

Forskuttert betaling for G16 Ski kr 80 000,-, J16 Ski kr 50 000,- og 

utbetaling til vakter på msm kr x (kommer tilbake med eksakt sum). For 

øvrig viser åpen post liste forventede inntekter.  

 

Ina 

291 Informasjonssak: Aslak Sokki trekker seg fra styret 

Se egen e-post sendt til bravo@bravohk.no. 

Ina 

292 Beslutningssak: Sportslig leder i klubben 

Ref at Aslak trekker seg så har vi behov for en ny sportslig leder i klubben 

Beslutning: Vegard Bakkejord går inn som sportslig leder 

Ina 

293 Beslutningssak: Aslak trekker seg en vara må gå inn som fullverdig 

styremedlem 

Beslutning: Therese går inn som fullverdig styremedlem 

Ina  

294 Referatføres ikke  Ina 



295 Diskusjonssak: Hvordan håndterer vi situasjonen på J16 

Carmen er hovedtrener og hun knytter til seg de ressursene hun trenger. 

Styret forholder seg til trenere som har trenerkontrakt med Bravo HK. 

Ina 

296 Informasjonssak: Trenerkontrakter for sesongen 2018/2019 

To av trenerne som skal ha betaling for sesongen 2018/2019 har bedt om 

utbetaling. Har bedt de sende i retur signerte trenerkontrakter før 

utbetaling kan skje. Vi trenger kontraktene som bilag til regnskapet. 

Ina 

297 Beslutningssak: G18 

Hovedtrener for G18 melder at Rekruttstallen vår utgjør 3 spillere. Disse 

3 spillerne er løftet inn på treningene til Menn SR for å kunne gi de et 

godt sportslig tilbud. 

Kampene for G18 er satt opp ei helg på Sortland og ei helg i Tromsø hvor 

vi er arrangør.  

Konklusjon: På bakgrunn av få spillere og økonomi så trekker vi G18-

laget fra serien.  

Ina 

298 Referatføres ikke 

 

Ina 

299 Beslutningssak: Trenerkontrakter, Belønning trenere og halv 

treningsavgift for barn av foreldrekontakt/dugnadsansvarlig  

Belønningsmodell satt opp etter faktorer som at vi har foreldretrenere, 

ønsker å lønne andre enn foreldretrenere og at det skal lønne seg å ta 

utdannelse. Lønn gis til inntil tre trenere pr lag. Alle trenere skal være 

godkjent av styret og ha trenerkontrakt. Grunnlønnen dekker 

treningsavgift og medlemskontingent for barnet som foreldretreneren vil 

knyttet  på det laget treneren trener. Det vil si et 0-regnskap. Trener skal 

slippe å måtte betale avgifter i tillegg til å være trener. Alle trenere kan 

motta et skattefritt beløp på inntil kr 10 000,- pr år som lønn for frivillig 

arbeid. 

 

For å belønne de som påtar seg rollen som foreldrekontakt/ 

dugnadsansvarlig innvilges de 50% rabatt på  treningsavgift for det 

barnet de har på det laget de er foreldrekontakt/dugnadsansvarlig på.  

 

Beslutning: Utsettes til neste møte. Undersøke hva andre klubber gjør. 

Enighet om at det skal være likt og forutsigbart for trenerne. 

 

Lag Lønn Aktivitets
lederkurs 
barne- 
idrett 

Fullført 
Trener 1 

Fullført 
Trener 2 

Fullført 
Trener 3 

Allidrett 3-5 
år 

0,- 
trening
savgift 

kr 500    

Allidrett 6-8 
år 

Kr 1500 kr 500    

Ina 



Allidrett 13-
15 år 

kr 1500 kr 500    

Funkis Kr 1500 kr 500 kr 1000 kr 2000 kr 3000 

G/J 10 kr 2100 - Kr 1000 kr 2000 kr 3000 

G/J 11-12 kr 2400 - kr 1000 kr 2000 kr 3000 

G/J 13-14 år kr 2800 - kr 1000 kr 2000 kr 3000 

G/J 15-16 år kr 3200 - kr 1000 kr 2000 kr 3000 

G/J 18 år kr 3600 - kr 1000 kr 2000 kr 3000 

Senior 2. div Indivi - kr 1000 kr 2000 kr 3000 

Senior 3. div kr 2800 - kr 1000 kr 2000 kr 3000 
 

299 Referatføres ikke Ina 

300 Dugnadsansvarlig: Rune overtar som dugnadsansvarlig i klubben 

Omfordeling av ansvar innad i styret. 

Ina 

301 Diskusjonssak: Gjennomgang av årshjul 

Årshjulet ser greit ut. Arrangementshelger for de enkelte lagene må 

justeres inn når terminlistene er ferdig.  

Konklusjon: Forsøker uten loddsalg før jul og heller samle inn 2 sekker 

med flasker pr barn før jul. Arrangementshelger for de enkelte lagene må 

justeres inn når terminlistene er ferdig.  

Ina 

302 Beslutningssak: Godkjenning av betalinger i nettbank 

Da Aslak har trukket seg så trenger vi en som kan godkjenne betalinger i 

nettbank.  

Beslutning: Therese får tilgang og godkjenner 

Ina 

303 Diskusjonssak: Tilgang til bravomailen 

Pr nå har Rune, Espen og Ina tilgang til bravomailen. Flere som har behov 

for tilgang?  

Konklusjon: Ingen flere som ønsker tilgang. De som har tilgang 

videresender e-post til rett mottaker.  

Ina 

304 Informasjonssak: Solidaritetsfond og støtte til de som trenger det 

Vi må få på plass solidaritetsfondet og legge en plan for hvordan vi skal 

hjelpe de som trenger det.  

Anne-Merethe 

    
 
  
 


