
 

Innkalling 
STYRET I BRAVO HÅNDBALLKLUBB 
 

Gruppe : Hovedstyre Arkiv :  

Møtetype : Styremøte Nr. :  45 

Tid, sted : 16. januar 2023, klokka 20.00, Inventum Ref. : IS 

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

Fordeling :  

Neste møte : Februar 2023   

Sak nr. Sak   Frist/ansvar 
509 Beslutningssak:  

Valg av referent til styremøte 
Vedtak: Ina S. Sandvik 

IS 

510 Beslutningssak: Ekstra kamptilbud G14  
NHF region Nord inviterer til ekstra kamptilbud for årsklassen. 
Bakgrunnen for tilbudet er ønsker fra klubber og lag gjennom samtaler med 
klubbrådgiver og tema på noen sonemøter hvor NHF ser at årsklassen er en sårbar 
årgang og NHF region Nord ønsker å legge til rette for ekstra kamptilbud som lag 
kan se frem mot. 
  
Ekstra kamptilbud blir gjennomført på 2 helger: 
- 30 september - 2 oktober 2022 med påmeldingsfrist 1.september i Molde 
- 6 - 8 Januar 2023 med påmeldingsfrist 1.desember i Trondheim 
 
Beslutning: Enstemmig digital beslutning om deltakelse fra Bravo den 6. – 8. 
januar. Klubb dekker deltakelsen.  

PAD 

511 Beslutningssak: Deltakelse idrettshelga 2022 i Harstad  
Hei. Har sett på innholdet i kurspakkene. Jeg tenker det er midt i blinken for Mia 
Aurora Berg Mjaaland. Hun er trener for to av klubbens lag J-10 og J-12 i tillegg til å 
være ungdomsrepresentant i styret. Hun gjør en stor jobb og viktig at hun føler at 
klubben satser litt på henne. kurset er gratis, men vil klubben gå inn å dekke 
overnatting/middag og reise? Lars Haagensen trener J10 
Beslutning: Enstemmig digital beslutning om at klubb dekker deltakelsen.  

IS 

512 Beslutningssak: Deltakelse Trener 2 – Trondheim desember 
Ina Sandvik og Therese Keiseraas mangler følgende praktiske moduler i trener 2: 4-
5-7-9-11-12. I samarbeid med Region Nord NHF så er de nå satt opp helga 3. og 4. 
desember 2022 for å få flest mulig igjennom disse modulene. I den forbindelse 
søker vi styret om å få dekket reise og opphold til disse modulene. Dette vil være 
de siste modulene vi mangler som krever fysisk oppmøte.  

PAD 



Beslutning: Enstemmig digital beslutning om at klubb dekker deltakelsen 

510 Beslutningssak: Økonomi/regnskapsrapport 
Saldo pr. 16.01.23 – kr 760 000,-  
Underskudd ca. kr 300 000,-.  

IS 

511 Beslutningssak: Årsmøte  
Beslutning: Onsdag 22. mars 2023 klokka 19:00. Kommer tilbake til sted. Blir kun 
fysisk. Kontakt Roar Klo om valgkomite.  

IS 

512 Diskusjonssak: Sport – J16 endringer treningstider 
Ledig tid fra 19:00-20:00 etter at J16 trakk laget.  
Konklusjon: Den ledige tida tildeles yngres lag.  

KF 

513 Informasjonssak: Klubbhus  
Politisk behandlet i fylkeskommunen og godkjent. Siste avklaring gjøres av 
Per Arnold mot fylket. Søke støtte til å bygge fra Samfunnsløftet og andre 
aktuelle. Målet er å få det på plass til sesongstart til høsten.  

PAD 

514 Diskusjonssak: Aktivitet på Amfi Pyramiden etter skoletid på onsdager 
Må sendes en formell søknad til senterleder på hva vi i Bravo kan bidra 
med. 
Konklusjon: Ann-Kristin tar kontakt med senterleder for å sjekke 
muligheter.  

AKA 

515 Informasjonssak: Katrine har laget et utkast til sportsplan. Innkaller til 
møte med trenere og får innspill. Ferdigstiller til beslutning og endelig 
sportsplan besluttes av SU og Styret.  

KF 

             


