
 
 

 

 

 

Protokoll  til styremøte i Bremnes Idrettslag 

 
Møtenummer:  4/2019 

Dato:   23.5.2019  

Kl:   19:00 – 21.00   

Stad:   Klubbhuset   

Innkalla:                     Cato Esperø, Kjersti Vespestad, Geir Tveita, Liv Tori Selle, Ann-Helen Sætre, Leif 

Kåre Natterøy, Martha Innvær (vara), Jonny Nesse (vara), Arne Falk, Bente Steinsbø, 

Jovana Babanic (adm), 

Frammøtte:                Kjersti Vespestad, Geir Tveita, Liv Tori Selle, Ann-Helen Sætre, Leif Kåre Natterøy, 

Martha Innvær (vara), Bente Steinsbø, Jovana Babanic (adm),  

 

Sakliste: 

 

Saksnr. Sak Type Ansvarleg Tid satt av 
32/19 Godkjenning av innkalling/forrige referat og status aksjoner 

Innkalling og protokoll godkjent og legges ut på hjemmesida. 
V Tore 10 min 

33/19 Økonomi; regnskap/likviditet: Regnskapet t.o.m mars ble 
presentert. Forventet resultater så lenge. 

O/V Leif Kåre 15 min 

34/19 Kort oppdatering frå avdelingane: Turn: Nytt utstyr med verdi på 
kr. 150.000 har kommet og var brukt under turnoppvisning for 
store grupper. Påskebingo var suksess. Friidrett: Storavatnet 
rundt gikk bra. Ideen om å slå det saman med Folk på Bømlo. 
Mailekene: aldersrekorder, 1.premie kull. Siggjodilten og 
Markjamilo planlegges. Fotball: Rema cup i siste 
planleggingsfasen. Kvalitetsklubb – gjennstår siste punkter; 
planlagt seremoni under Rema cup. 

O Liv Tori, 
Ann-Helen, 
Arne 

15 min 

35/19 Barneidrett og politiattest, aktuelle saker 
Diskusjon rundt Fair play og resultatorientert idrett og i hvor høy 
grad voksne påvirker barnas opplevelse av idrett og konkurranse. 

O Kjersti 10 min 

36/19 Status sponsorarbeid: ADM har tatt kontakt med potensielle 
sponsorer til Stjernelaget. 

O Jovana 5 min 

37/19 Eventuelle saker/info fra administrasjonen: Lederkurs blir 22.-
23.05.; Styrekurs blir den 27.05.; Sammarbeidsmøte med 
kommune rundt Seniortrim 14.05.; Gøydagen 14.05.; 
Stjernelagets første trening 15.05. 

O Jovana 15 min 

38/19 Ros&Ris (forebedringsportalen) Status: Komiteen har hatt første 
møte der de ble enige om rutiner rundt innkomne saker. Daglig 
leder tar seg av de enkle, mens sammensatte saker sendes 
videre til komiteen. Knappen lanseres fortløpende.  

O Jovana 5 min 

39/19 Status Remacup, påmelding, overnatting: Grunnet færre 
påmelde i år har ADM tatt kontakt med klubber som tidligere har 
deltatt. Flere cuper tar plass samme helg ( helga før og etter) 
som påvirket resultatet i år. ADM har ikke fått klager på selve 
organisering.  

O Jovana 15 min 

40/19 Innkjøpsaker friidrett, hekker, mattegarasje:  V Ann Helen 15 min 



 
 

 

 

 
 

Type saker: Vedtakssak=V, Orienteringssak=O,  
 

Dersom nokon av styremedlemmane ser seg som inhabil i ei sak, ber ein om at dette meldast styreleiar så raskt som mogleg.  

 

 

 

Tore Kallevåg 

Leiar hovudstyret 

 

Styret har vedtatt å kjøpe inn 20 hekker. ADM sender ut søknad 
om støtte til innkjøp til flere aktører i kommune. Saken som 
gjelder mattegarasje ble sendt videre til SIA.  

41/19 Trivselsplan: saken ble flyttet til neste styremøte O/V Kjersti  

42/19 Turntropp: Styret ble enig om at turngruppa skal få ekstra timer i 
hallen til tropptreninger. Eventuelle kostnader ved å ha tropp, 
skal styret ta ved neste anledning 

O Liv Tori  

43/19 Eventuelt    

     


