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Protokoll fra årsmøte i Bravo Håndballklubb 2021 
 
 
Årsmøtet ble avholdt digitalt torsdag 22. April 2021. 
 
Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede 

 
Forslag fra styret: 
19 fremmøtte stemmeberettigede medlemmene godkjennes. 

 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.   
 

Sak 2 Valg av dirigent  
 
Forslag fra styret: 
Magne Hansen velges som dirigent[er]. 

 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  

 
Sak 3 Valg av protokollfører 

 
Forslag fra styret:  
Kristin Thrane velges som protokollfører. 

 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 
 

Sak 4 Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen  
 
Anna Stina Mjaaland og Ann-Kristin Andreassen melder seg til å underskrive protokollen. 

 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 

 
Sak 5 Godkjenning av innkalling 

 
Forslag fra styret: Innkallingen godkjennes. 

 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 

 
Sak 6  Godkjenning av sakliste  

 
Forslag fra styret: Saklisten godkjennes.  
 
Forslaget ble vedtatt. 
 

Sak 7  Godkjenning av forretningsorden 
 
Forslag fra styret: Forretningsorden godkjennes.  

 
Forslaget ble vedtatt. 
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Sak 8 Behandling av idrettslagets årsberetning 

 
Forslag fra styret: 
Årsberetningen godkjennes. 
  
Årsmøte ber om at medlemstall for 2020 også legges inn. 
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  

 
Sak 9 Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand 

 
Forslag fra styret: Regnskapet godkjennes. 
 
Fra kontrollutvalg v. Magne Hansen: 
-vanskelig å tyde protokoll fra årsmøte. 
-savner vedtak fra styret i protokoller 
Anbefaler å godkjenne regnskap. 

 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  
 

Sak 10 Behandling av forslag og saker 
  

Ingen innmeldte saker 
 

Sak 11 Fastsette medlemskontingent og treningsavgift 
 
Sak 11.1 

 
Forslag fra styret: 
Medlemskontingent endres fra 500 kr til 300 kr, og treningskontigent økes tilsvarende.  
 
Allidrett har ønske om å redusere treningskontigent til så nært 0 kr som mulig, for å jobbe 
med rekruttering. Medlemskontigent som normalt. 
-Styret ser på saken etter årsmøte. 
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  

 
Sak 12  Vedta idrettslagets budsjett 
 

Forslag fra styret: Budsjett godkjennes 
 
Følgende hadde ordet i saken: 
Per Arnold Dyrkoren ønsker å legge inn et evt klubbhus i budsjettet opp til 500.000 kr. 
-Styret får fullmakt av årsmøte. 
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 
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Sak 13 Behandling av idrettslagets organisasjonsplan 
 
Forslag fra styret: Godkjenne organisasjonsplan 
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 

 
Sak 14 Valg 
 
 14.1 Valg styre  

 
Valg av styreleder: 
Forslag fra valgkomiteen: 
Ina Sandberg velges som styreleder for 2 år 

 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 

 
Valg av øvrige styremedlemmer: 
Forslag fra valgkomiteen: 
Valgkomite har ingen kandidater. 
 
Styret får fullmakt til å finne en evt ny kandidat innen 1. styremøte 

 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 
 
Valg av varamedlem[mer]: 
Forslag fra valgkomiteen: 
Liselotte Kristiansen velges for 1 år 
Valgkomite har ingen kandidat nr 2 
 
Styret får fullmakt til å finne en evt ny kandidat innen 1. styremøte 

 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  
 
Valg av ungdomsrepresentant: 
 
Forslag fra valgkomiteen:  
Mia Berg Mjaaland velges for 1 år 
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  
 
Styret i Bravo Hk består fra 22.04.2021 av følgende personer: 
 
Leder: 
Ina Sandberg - 2 år 
 
Nestleder: 
Per Arnold Dyrkoren – ikke på valg 
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Styremedlemmer: 
Asle Eide – ikke på valg 
Stian Følstad – Ikke på valg 
Kristin Thrane – ikke på valg 
Therese Keiseraas – ikke på valg 
TBD 
 
Varamedlem: 
Liselotte Kristiansen – 1 år 
TBD 
 
Ungdomsrepresentant: 
Mia Berg Mjaaland – 1 år 

 
14.2 Valg av kontrollutvalg  
 
Valg av to medlemmer av kontrollutvalget  
Forslag fra valgkomiteen:  
Magne Hansen og Hans Are Nilsen velges som medlemmer av kontrollutvalget.  
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  

 
14.3 Valg av representanter til ting og møter i andre organisasjonsledd der idrettslaget har 
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 
 
Forslag fra styret: Disse rollene settes av styret. 

 
Vedtak: Forlaget ble vedtatt.   
  
 14.4 Valg av valgkomité  
Valg av leder i valgkomiteen  
 Forslag fra styret: 
Ann Kristin Andreassen 

 
Valg av medlemmer i valgkomiteen  
Forslag fra styret:  
Har ingen kandidater per idag, styret fortsetter jobben med å fylle rollene. 
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  
 
Valg av varamedlem i valgkomiteen 
Forslag fra styret: 
Har ingen kandidater per idag, styret fortsetter jobben med å fylle rollene. 
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  
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Tromsø, 22.04.2021 
 
 
-----------------------------------------    
Navn og signatur fra protokollfører      
 
 
 
 
Tromsø 22.04.2021 
 
 
-----------------------------------------   ------------------------------------------------------------ 
Navn og signatur fra de to medlemmene årsmøtet valgte til å signere protokollen 
 
 


