
 

Referat 
STYRET I BRAVO HÅNDBALLKLUBB 
 

Gruppe : Hovedstyre Arkiv :  

Møtetype : Styremøte Nr. :  44 

Tid, sted : 25. april 2022, klokka 20:00 Ref. : TSK 

Innkalt : Asle Eide, Therese Keiseraas, Stian Følstad, Kristin Thrane, Katrine Forså, Ina 
Sandvik, Mia Aurora Berg-Mjaaland, Per Arnold Dyrkoren, Espen Norbye, 
Ann-Kristin Andreassen, Mats Hegg Jacobsen 
Forfall: Mats Hegg Jacobsen, Espen Norbye, Mia Aurora Berg-Mjaaland 

Fordeling :  

Neste møte : xx. mai 2022   

Sak nr. Sak   Frist/ansvar 
488 Beslutningssak:  

Valg av referent til styremøte 
Vedtak: Therese Keiseraas 

IS 

489 Informasjonssak: Økonomi/regnskapsrapport 
Saldo pr 24.04.2022 på kr 1 057 659,-, likviditeten er meget god. Ingen 
utstedt faktura med forfall som ikke er betalt. Ina jobber med avtale til 
Bussring, faktureres i løpet av mai. Rapport for Q1 er ikke ferdigstilt, jobber 
med denne i første omgang. Fakturering av medlemskontingent og 
treningsavgifter følges opp av Espen og Stian.  

IS 

490 Beslutningssak: Konstituering av nytt styre 
 
Dagens fordeling 

 Arrangementsansvarlig – Ann Kristin og Asle leder 
arrangementsutvalget 

 Dugnadsansvarlig – Kristin Thrane leder dugnadsutvalget  
 Markedsansvarlig – Ina Sandvik leder markedsutvalget 
 Sportslig leder – Katrine Forså leder sportslig utvalg inkl. 

dommeransvarlig (Kristin), utdanningskoordinator (Kristin) og 
ungdomsrepresentant Mia Berg-Mjaaland 

 Prosjektansvarlig utvalg klubbhus/hall – Per Arnold Dyrkoren 
 Transportansvarlig – Therese Keiseraas (klubbdrift) 
 Medlemsansvarlig – Espen Norbye/Ina Sandvik (klubbdrift) 
 Terminlisteansvarlig – Espen Norbye (klubbdrift) 
 Økonomiansvarlig – Ina Sandvik (klubbdrift) 
 Solidaritetsansvarlig/Barne- og ungdomsansvarlig – Stian Følstad 

IS 



 Leder – Ina Sandvik (klubbdrift) 
 Nestleder – konstituert Per Arnold Dyrkoren (klubbdrift)  

Beslutning: Enstemmig vedtatt 
491 Beslutningssak: J16 ønsker å få sponset eget draktsett til turnering i 

Barcelona 
To private aktører ønsker å kjøpe ett draktsett som Jenter 16 kan bruke i 
Barcelona. Draktene skal kun ha Bravo sine sponsorer på drakten, ikke de 
to private aktørene sin logo. Draktene skal ha spillernavn på ryggen. Dette 
er drakter som jentene skal få etter endt turnering til odel og eie. Det vil bli 
kjøpt inn drakter til som ikke reiser også. Eneste endring fra dagens drakt er 
at det er spillernavn på rygg. Kan laget få aksept for dette?  
Beslutning: Sak utgår 

SF 

492 Beslutningssak: Etternavn på alle drakter for spillere fra 12 år og eldre 
Det har over lenger tid vært foreslått å la spillerne få etternavnet sitt 
trykket på drakten. Dette for å skape tilhørighet og eierskap til drakt og 
klubb. Vi ser at mange lag har navn trykket på drakt.  
Økonomisk vil ikke kostnaden for draktkjøp endres betydelig utover 
kostnad på trykk av navn på ca. kr 100,- pr drakt. Vi ser at fra 12 år så varer 
en drakt minst en sesong, kanskje litt lenger om spilleren er flink å ta vare 
på den. 
Fra 12 år og oppover er det sjelden at drakt gjenbrukes av andre på 
bakgrunn av slitasje, kroppslukter og klisterbruk. Når spilleren er 12 år 
deltar de også i ordinært seriespill og det er større stabilitet i spillergruppen 
når spillerne er blitt G12/J12. Det er lagt inn en økning i budsjett 2022 for å 
kunne ta kostnadene ved å trykke etternavn på drakter.  
Spiller må ha spilt over 1 mnd og alt er betalt. Hjemmedrakt og bortedrakt.  
Sted på rygg skal ikke være i konflikt med logo for Ishavskraft. 
Beslutning: Beslutning om å ha navn på drakter. Enstemmig vedtatt. 

SF/IS/AE 

493 Informasjonssak: G14 og J16 ønsker å delta på Landsås Cup 2022 
G14 søkte om støtte til å delta på turnering i Barcelona (sak 487). G14 
ønsker ikke økonomisk støtte til Barcelona, men ønsker heller delta på 
Landsås Cup 2022 som en del av de yngres lagene som reiser nedover i juni, 
ref. sak 483. Sak 483 trekkes dermed tilbake. J16 ønsker også å delta på 
Landsås Cup.  

IS 

494 Informasjonssak: Klubbhus PAD 
495 Diskusjonssak: Feil ved lotteri i lag i klubben 

Lotteriansvarlig i klubben melder at det er gjort feil ved lotteri til et lag i 
klubben. Lotteriansvarlig gjør rede for hvilke feil som er gjort på møte.  
Konklusjon: I fremtiden melder lotteriansvarlig Asle inn lotteri. 
Enstemmig vedtatt. 

AE 

496 Beslutningssak: Trenerhonorar sesongen 2021/2022 og trenerkontrakter 
Det er ikke inngått trenerkontrakter med hovedtrenere på hvert lag. 
Kontrakter må utarbeides og avtaler må signeres. Honorar utbetales 
trenere etter mottatt signert kontrakt. Tidligere vedtak i SU og informasjon 
gitt i trenermøte juni 2021 tilsier at Bravo lønner to hovedtrenere pr lag. 
Satser er i trapp fra 2000,- og opp til maks kr 10 000,- pr trener, vedtatt i 
beslutningssak nummer 360. Ina, Stian, Asle og Therese har gått ut. 

KF/SF/IS 



Beslutning: Alle får honorar i henhold til vedlegg. Kontrakter sendes ut 
snarest – Stian sender ut kontrakter for signering. 

497 Beslutningssak: Deltakelse på trenerkurs – trener 2 
Therese Keiseraas og Ina Sandvik har startet sin trener 2 utdannelse og er 
ferdig med hhv 4 av 20 og 6 av 20 moduler. Det tilbys kurs i Trondheim 18, 
og 19. juni hvor det er mulig å ta ytterligere 5 moduler på en helg. Ber om 
at klubben kan dekke reise- og overnattingskostnader knyttet til dette. 
Moduler som tilbys er nummer 11,12,13,15 og 16. Trenerne vil etter denne 
helgen være halvveis i sin trener 2 utdannelse og er de eneste i klubben pr 
nå som har påbegynt denne utdannelsen.  
Beslutning: Enstemmig vedtatt 

KF 

498 Beslutningssak: Signaturrett og prokura 
Signatur: Styret i fellesskap, styrets leder alene, to styremedlemmer i 
fellesskap 
Prokura: Styret i fellesskap, styrets leder alene, to styremedlemmer i 
fellesskap  
Beslutning: Enstemmig vedtatt. 

IS 

499 Beslutningssak: Nytt styremedlem 
Nytt styremedlem er presentert som kandidat.  
Styret har fått fullmakt av årsmøtet til å finne et styremedlem til. 
Beslutning: Enstemmig. Ina og Ann-Kristin snakker med personen 

AK 

500 Diskusjonssak: Ukrainske flyktninger 
Stian har henvendt seg til Røde Kors. Tar videre kontakt og melder at vi 
ønsker at klubben tar i mot flyktninger.  

AK 

501 Diskusjonssak: Møte med foreldrekontakter 
Foreldre etterlyser informasjon. Arrangerer møte med foreldrekontakter og 
dugnadsansvarlig før sommeren. 

IS 

             


