
 

Innkalling 

STYRET I BRAVO HÅNDBALLKLUBB 
 

Gruppe : Hovedstyre Arkiv :  

Møtetype : Styremøte Nr. :  43 

Tid, sted : 28. februar 2022, klokka 19.30, Teams Ref. :  

Innkalt : Asle Eide, Therese Keiseraas, Stian Følstad, Kristin Thrane, Katrine Forså, Ina 
Sandvik, Mia Aurora Berg-Mjaaland, Per Arnold Dyrkoren, Espen Norbye, 
Hanne Viklund 

Forfall: Hanne Viklund, Katrine Forså  

Fordeling :  

Neste møte : xx. januar 2022   

Sak nr. Sak   Frist/ansvar 

480 Beslutningssak:  

Valg av referent til styremøte 

Vedtak: Kristin 

IS 

481 Informasjonssak: Økonomi/regnskapsrapport 

Ina informerer. 

Straks ferdig med regnskapet for 2021. Viser et overskudd på nåværende 

tidspunkt på ca 300.000,-. Primært fordi det har vært lav drift pga korona. 

Mer utfyllende informasjon i årsberetningen.   

IS 

482 Beslutningssak: Årsmøte 2022 

Årsmøte må avholdes innen utgangen av mars 2022. Kan enten være fysisk 

eller digitalt. Forslag på dato er onsdag 30. mars 2022. Valgkomite og valg. 

Beslutning: Per Arnold sjekker lokale for kombinert fysisk/digitalt møte 

30.03. kl 19.00 

IS 

483 Beslutningssak: Landsås Cup 2022 for yngres lag 

Det har vært liten aktivitet og flere av de faste turneringene har blitt avlyst 

den siste tiden, blant annet Kraftcup, Nyttårsturneringa og Altaturneringa. 

Styret har blitt forespurt om å betale for Landsås Cup for de lag som ikke 

har hatt turneringer denne sesongen 

Beslutning: De lag som vil til Landsåscup får dekket full pakke i tillegg til 

buss/båt til Harstad. Dette fordi vi som klubb har gjort en strålende 

dugnadsjobb i et tøft Koronaår. 

KF 

484 Informasjonssak: Fakturering 2021 og 2022 

 Espen informerer. Ca 160.000 i halvåret i treningskontigent per idag. 

Ca 60.000,- i årlig medlemskontigent. Stian melder seg til å hjelpe til med 

innhenting av manglende kontigenter. 

EN/IS 

485 Diskusjonssak: Administrativt arbeid i klubben PAD 



Belastning av administrativ karakter i klubben er svært høy og spesielt på 

styreleder. I et møte mellom Per Arnold, Kristin og Ina har det blitt 

utarbeidet en oppgaveliste over hvilke oppgaver som er av administrativ 

karakter og hvilke som er politisk. En slik stilling vil utgjøre totalt kr 

500 000,- til 600 000,- for klubben med alt. Se eget vedlegg. 

Konklusjon:  Må lages en budsjettskisse for å se om det er mulig å få til. 

Holder det evt med en til Espen eller 3? 

Ina må i hvert fall slippe å få hel byrden med det administrative. 

«Utvalget» jobber videre med prosessen og utarbeider et forslag. 

486  Informasjonssak: Klubbhus 

Intet nytt, Per Arnold fortsetter å mase på en avgjørelse 

PAD 

487 Beslutningssak: Søknad om støtte til turnering i Barcelona 

Se eget vedlegg. 

De som skal til Barcelona kan få samme sum per pers som de som skal til 

Landsåscup (full cuppakke). 

MD 

             


