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

5/2020
07.05.2020
19:00 – 21.00
Skype møte
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
Cato Esperø, Leif Kåre Natterøy, Kjersti Vespestad, Geir Tveita, Bente Steinsbø, Arne Falk, Liv Tori
Selle, Ann Helen Sætre, Jovana Babanic

Sakliste:
Saks
nr.

Sak

37/20

Godkjenning av innkalling/forrige referat og status aksjoner: Innkalling og
protokoll godkjent og legges ut på hjemmesida.
Økonomi; regnskap/likviditet: Rekneskap per 31.03. ble presentert (resultatene
vurdert mot fjorårets tall). Økt innbetaling av treningsavgifter og sponsorkontingenter ift mars 2019. Lavere vare- og driftskostnader. Virkning av
permittering og andre koronatiltak vil være synlig i regnskap for april.
Kort oppdatering frå avdelingane.
Fotball: Organisert aktivitet i ungdomsavdeling i siste 2 uker. Gode rutiner som var
lett å forholde seg til. Fornøyde spillere og trenere. Veldig bra prosess i forkant av
oppstarten. Friidrett: Oppstart i ungdomsavdeling fra uke 19. Litt utradisjonelle
Siggjodilten og Storavatnet Rundt i år. Turn: Oppstart ikke planlagt før høsten.
Barneidrett og politiattest, aktuelle saker: Nå når gruppene går frå 5 til 20stk er
det viktigst å lagre oppmøte slik at man kan spore tilbake hvem spillere/trenere har
vært i kontakt med om det blir nødvendig.
Erfaringer etter forballoppstart ungdom: Etter 2 uker med organisert aktivitet
har trenere blitt bedt om å melde inn sine erfaringer. Deres oppfatning er at det har
fungert meget bra men noen små utfordringer i begynnelsen. Spillere har vært
veldig flinke til å tilpasse seg nye rutiner.
Skal vi utvide med deler av barnefotballen? Styret vedtar å starte opp organisert
aktivitet i barneavdeling. ADM tar møte med trenere og orienterer dem om gyldige
smitteverntiltak mens SU tar ansvar for timefordeling og banekapasitet.
Saker/info fra administrasjonen
- Presentasjon av økonomiscenarioer:
Det ble presentert 3 økonomiscenarioer som analyserte flere poster som kan bli
sterkt påvirket av koronakrisen. Scenarioene viser at de grep som allerede er utført
vil kunne kutte kostnadene betydelig, alt etter varighet, men at BIL også vil kunne
miste store inntekter. Spesielt Rema Cup, men og andre arrangement er utsatt/avlyst
og klubben vil ha behov for å få inn treningsavgift og sponsorinntekter på nivå med
2019.
- Permittering av ansatte:
Basert på data presentert i scenarioene vedtar styret å ta driftsansvarlig ut av
permittering og arrangementsansvarlig får være i jobb i 40% i 6 ukers periode.
Arr.ansvarlig må vise til inntekter i denne perioden.
- Treningsavgift
Styret vedtar å be om betaling av forfalte fakturaer. Idrettslaget er eiet av sine
medlemmer og alle sammen er med og bidrar til at sunn drift og aktivitetstilbud kan
fortsette, også når krisen er over.
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Type

Ansvarl
eg

Tid
satt av

V

Tore

5 min

O

Leif Kåre

15min

O

Liv Tori,
AnnHelen,
Arne

15 min

O

Kjersti

5 min

O/V

Tore

30 min

O/V

Jovana

20 min
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Årsmøte 2020, innkalle til digital møte
Styret vedtar å avholde årsmøte den 16.juni kl.18 i Bømlohallen.

V

Tore

5 min
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Remacup: ny utsettelse eller avlysning?
Styret vedtar å vente med endelig beslutning fram til slutten av mai. Det skal gi
klubben nok tid til å vurdere om det går an å arrangere cupen eller eventuelt prøve å
arrangere alternative dagscuper innenfor gyldige rammer for smittevern.
Eventuelt

V

Tore

15 min

O/V

Alle

X min
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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

