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

Frammøtte:

2/2020
5.3.2020
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, Geir Tveita, Bente Steinsbø, Johnny Nesse, Arne
Falk, Liv Tori Selle, Ann Helen Sætre, Jovana Babanic

Sakliste:
Saksnr.

Sak

9/20

Godkjenning av innkalling/forrige referat og status aksjoner
Innkalling og protokoll godkjent og legges ut på hjemmesida.
Økonomi; regnskap/likviditet: Rapport for BIL for 2019 ble
presentert. Overraskende gode resultater på inntektssida. For
første gang hadde idrettslaget omsetning på over 8 millioner
kroner. Utgiftene var større enn ventet og skyldes mest på store
investeringer i treningsutstyr (over kr.700.000). Året var
avsluttet med overskudd på kr. 40.607.
Kort oppdatering fra avdelingene: Fotball: Den beste Blinkhus
cup siden oppstart-ca 350 spillere. A lag herre vant Karmøycup
for andre år på rad. Sesongen er snart i gang. Største utfordring
forholdet mellom SU og Fotballstyre – nytt strategisk møte ila
april. Turn: 11 turnere i troppen (11+ år). Samarbeid med
stupegruppa i Svømmeklubben. Friidrett: Styre skal ha møter
enhver månad. Flere som deltok på trening i Haugesund.
Trenerkurs den 29.mars.
Barneidrett og politiattest, aktuelle saker: ADM følger opp alle
nye trenere fortløpende.
Status sponsorarbeid: ADM har inngått 7 nye sponsoravtaler
rettet direkte mot A lag dame og herre. 80% av midlene går til
lagene og 20% til klubben.
Saker/info fra administrasjonen
BIL kommer til å arrangere Stjernerunde i oktober. ADM
ønsker å invitere det eneste stjernelaget fra Serbia på besøk og
ber om støtte til reiseutgifter. Vedtak: Hovedstyret vedtar at
klubben skal dekke innkjøp av flybilleter.
Årsmøte 2020, status: Valgnemnda kommer med innstilling ila
neste uke. Manglende årsmelding fra fotballgruppa.
Fotballstyre ønsker å kjøpe flyttbare innbytterbenker som
inngår i krav om Fair Play til NFF. Vedtak: Hovedstyre vedtar
at innbytterbenker skal kjøpes.
Grunnet stort frafall på JR2 var det ikke lenger mulig å ha JR2
lag. Resterende spillere fikk tilbud av SU om å trene med
Senior B laget. Hovedstyret synes dette er i strid med klubbens
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kjerneverdier og vedtar at alle JR2 spillere som ønsker, skal få
tilbud om å trene med JR1. Da blir det bare ett Juniorlag i BIL
og begrepene JR1 og JR2 fjernes. Hovedstyret oppfordrer
Fotballstyret til å revurdere sportsplan, særlig JR-2 og G16-2
hospitering.
Avvikling av arrangement. Hovedstyre anbefaller at ADM skal
få hovedansvar for dugnadslister for alle større arrangementer
og dermed hjelpe gruppene med planlegging.
Koronavirus-situasjon: Hovedstyret ber ADM ta kontakt med
både kommunelege og NIF. BIL skal følge anbefalinger fra
myndighetene. ADM får i oppgåve å sjekke om andre klubber
har noen form for forsikring i tilfelle de må avlyse flere
arrangementer.
Medlemsundersøkelse -Mobbing: Barneidretts- , økonomi- og
arrangementsansvarlig hadde møte ang. resultater i
medlemsundersøkelse som gjaldt mobbing. BIL har dessverre
same utfordringer som resten av kommune (9,4% føler seg
mobett i BIL – 9,5% i kommune). Klubben ønsker å få
prosenten ned og har et godt virkemiddel som kan brukes –
Trivselsplan. ADM skal sende dokumentet til alle trenere og
fortelle om den på hjemmesida og FB kanalen.
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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

