
 
 

 

Referat frå styremøte i Bremnes Idrettslag 

 
Møtenummer:  4/2019 

Dato:   27.6.2019  

Kl:   19:00 – 21.00   

Stad:   Klubbhuset   

Møtt: Kjersti Vespestad, Geir Tveita, Liv Tori Selle, Jostein Sæverud, Arne Falk, Bente 

Steinsbø, Tore Kallevåg,  Elin Mariboe (adm), 

Fravær: Cato Esperø, Ann-Helen Sætre, Leif Kåre Natterøy, Martha Innvær (vara), Jonny 

Nesse (vara), 

 

Sakliste: 

 

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

Referat forelå ikkje 
V Tore 10 min 

33/19 Økonomi; regnskap/likviditet 
Tore orientert. Adm. ligger an til å ta over kontering frå 
hausten. 

O/V Leif Kåre 25 min 

34/19 Kort oppdatering frå avdelingane 
Friidrett – skal til sSuldalsleikane i helga, nokre vil trene i 
sommar, så det vert tilrettelagt for dette. 
Turn – Nokre har vore til GymFest i Vest 
Fotball – Remacup ble gjennomført godt både sportslig og 
økonomisk. Lagene som deltok var svært fornøyde. Økonomisk 
ble resultatet godt selv om vi gikk noe ned på omsetning fra 
året før. Vi hadde noen utfordringer i mangel på 
dugnadspersonell på spesielt salg. Styret ber om at det holdes 
et eget møte om Remacup rett etter sommerferien. Vi vil her 
dypere gå inn i hvordan cupen er per nå og se fremover mot 
vidre utvikling. Administrasjonen tar initiativ til et møte i 
August. 

O Liv Tori, 
Ann-Helen, 
Arne 

15 min 

35/19 Barneidrett og politiattest, aktuelle saker 
Arbeidet med politiattest diskutert. 

O Kjersti 5 min 

36/19 Status sponsorarbeid 
Ingen status forelå. 

O Elin 5 min 

37/19 Eventuelle saker/info fra administrasjonen 
Ingen saker forelå. 

O/V Elin 10 min 

38/19 Status etter Remacup, gjennomføring og økonomi 
Fornøyde lag som kom til oss, forbedringspotensiale for 
infrastrukturen rundt cupen og korleis me organiserer oss. 

O Elin 15 min 

39/19 Gjennomgang trivselsplan 
Etter noen små forandringer til dokumentet vedtok styret 
enstemmig trivselsplanen som ble fremlagt. Trivselsplanen skal 
inngå som en del av HMS-planen men også være en plan som 
skal brukes av alle grupper i laget som eget dokument. 

O/V Kjersti 30 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 

Dokumentet skal synliggjøres på nettsidene. Planen skal også 
presenteres i sak på FB. Trivselsplanen skal jevnlig følges opp av 
styret for å sikre at den oppfyller forventningene. 
Trivselsplanen skal brukes aktivt i laget og tas opp i samlinger 
som feks. trenersamlinger og foreldremøter. 
 

40/19 Eventuelt 
Turn ønsker å starte opp med tropp. Styret er positive og ber 
turnstyret komme med kostnadsoverslag. 

   


