Innkalling

STYRET I BRAVO HÅNDBALLKLUBB
Gruppe

:

Hovedstyre

Arkiv

:

Møtetype

:

Ordinært styremøte

Nr.

: 37

Tid, sted

:

16. februar 2021 klokka 19:30, Tromsdalshallen

Ref.

:

Asle Eide, Roar Klo, Therese Keiseraas, Stian Følstad, Kristin Thrane, Per
Arnold Dyrkoren, Erle Elisabeth Hansen, Liselotte Kristiansen, Tuva Thrane
Haua
Alle til stede

Innkalt:

Fordeling

:

Neste møte : 15.03.2021
Sak nr.

Sak

Ansvar

418

Beslutningssak: Valg av referent
Beslutning: Per Arnold Dyrkoren
Informasjonssak: Status Covid-19: Internturnering
Enighet etter info om gjeldende status Covid19:
• Treningskamper kan nå gjennomføres
• Det settes opp internturnering med Bravo lag
o Dato: 5-6-7 mars 2021
o Ansv.: Terese
Informasjonssak: Sportslig plan
Det var enighet om:
• utarbeiding av sportslig plan i perioden 15 august – 15
september
o Ansv.: Sportslig leder
• Det utarbeides oversikt over lag i klubben, herunder også tanker
om rekruttering høsten 2021
o Ansv. Sportslig leder
Diskusjonssak: Årsmøte 2021 – dato og gjennomføring
Valgkomite har startet sitt arbeid. Kommunikasjonsansvarlig inn i styret.
Det var enighet om følgende:
• Innkalling sendes ila februar
• Møtedato: 8 april
• Ansv: Ina
Diskusjonssak: Aktivitet fremover
Følgende forhold ble berørt i diskusjonen:

PAD

419

420

421

422

Terese

Roar
Også overføring
av ansvar for
saker som
tilligger evt ny
sportslig leder

Ina

PAD
Ina

Klubbhusprosjektet. Mulig utvidelse knyttet til behov for
Tromsdalen vg skole. PAD sjekker status med fylkesskolesjefen
o ansv: PAD
• Det arrangeres ‘kick-off’ møte for klubbens spillere, trene og
lagledere medio september 2021
o styret må bestemme kjøreregler for aktørene, herunder
ansvar / deltakelse i dugnadsaktiviteter
 ansv: Ina
Informasjonssak: Økonomi
Økonomi ok, rett under 1 mill på konto, investert i litt utstyr til
utstyrsrommet, gratispakken har ca 40 000,-, kontingent fakturert
•

423

Følgende ble bestemt:
• Behov for å holde opp rtrykket på inntjening / inntekter selv om
likviditeten i klubben er god
• Select pakken: 40.000 nok som må benyttes innen sesongens
slutt: Sportslig utvalg definerer behov og gjennomfører innkjøp.
Ansv. Sportslig leder

Roar

Ina
Sportslig Utvalg
v/ leder

