Protokoll til styremøte i Bremnes Idrettslag
Møtenummer:
Dato:
Kl:
Stad:
Innkalla:
Frammøtte:

1/2020
30.1.2020
19:00 – 21.00
Klubbhuset
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)
Cato Esperø, Leif Kåre Natterøy, Kjersti Vespestad, Geir Tveita, Bente Steinsbø, Arne Falk, Lene Hope
Ånderå, Jostein Sæverud, Jovana Babanic

Sakliste:
Saksnr.
1/20
2/20

3/20
4/20
5/20
6/20

7/20
8/20

Sak
Godkjenning av innkalling/forrige referat og status aksjoner.
Innkalling og protokoll godkjent og legges ut på hjemmesida.
Økonomi; regnskap/likviditet. Regnskapet for november
presentert – resultatene ganske tett på budsjettet. Budsjett 2020:
Forventet resultat lik resultatet fra 2019. Største endring er at
Hovedlaget skal gå i null fra nå av – gruppene med på å dekke
minuset. Rema cup får egen avdeling. Styret har vedtatt forslag til
budsjettet for 2020 og gitt mandat til økonomiansvarlig til å gjøre
minimale endringer om nødvendig.
Rema-cup 2020: Påmelding godt i gang, flere klubber har meldt
på lag for første gang. ADM jobber med å trekke flere lag fra
Stavanger område.
Kort oppdatering frå avdelingane: Ingen oppdatering ble
presentert på møte.
Barneidrett og politiattest, aktuelle saker: ADM jobber
kontinuerlig med å hente inn politiattester.
Status sponsorarbeid
Saker/info fra administrasjonen: Bremnes IL har blitt en del av
det nasjonale tiltak Sammen redder vi liv i idrett. NFF er
prosjektansvarlig og skal bistå klubbene med både utstyr og faglig
kunnskap. Målet er å ha 70% medlemmer over 12 år kurset i HLR
ila 12 måneder fra prosjektets start. Klubben skal også være
arrangør av en Stjernerunde i høst der 300-350 stjernespillere
kommer på besøk.
Økonomiplan: Styret vedtok foreslått økonomiplan med noen små
endringer.
BIL lov: Styret vedtok foreslått BIL lov.
Beredskapsplan: Styret ønsker nytt forlag til neste styremøte.
Årsmøte 2020, fastsette dato: Årsmøte ble satt til torsdag, den 26.
mars.
Eventuelt: Resultater fra medlemsundersøkelse ble presentert.
10% av medlemmer eldre enn 15år har svart. Aktivitetstilbud fikk
karakter 4 av 52,8% og karakter 5 av 22,8%. Sosiale arrangement
fikk karakter 3 av 33,1%, 4 av 40,2% og 5 av 17,3. Det kom flere
forslag på nye aktiviteter som håndball, volleyball, badminton,
styrkerom. Barneidrettsansvarlig går grundig gjennom resultatene
som gjelder mobbing i BIL.
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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

