
 
 

 

 

 

Protokoll til styremøte i Bremnes Idrettslag 

 
Møtenummer:  7/2020 

Dato:   13.8.2020  

Kl:   19:00 – 21.00   

Stad:   Klubbhuset   

Innkalla: Cato Esperø, Kjersti Vespestad, Geir Tveita, Svein Fylkesnes, Arne Falk, Jostein 

Sæverud, Liv Tori Selle, Silje Hollund, Christine Schei Alfredsen, Jovana Babanic 

(adm) 

Frammøtte:                 Cato Esperø, Kjersti Vespestad, Geir Tveita, Svein Fylkesnes, Arne Falk, Jostein 

Sæverud, Liv Tori Selle, Silje Hollund, Christine Schei Alfredsen, Jovana Babanic 

(adm)  

 

Sakliste: 

 
Saksnr Sak Type Ansvar

leg 

Tid 

satt av 

54/20 Styret fikk fullmakt av årsmøte til å finne en økonomiansvarlig. Christine Schei 

Alfredsen har takket ja til vervet og vil bli økonomiansvarlig i neste 2 år. 
   

55/20 Godkjenning av innkalling/forrige referat og status aksjoner.  Innkalling og 

protokoll godkjennes og legges ut på hjemmesida.   

V Leif 

Kåre 

10 min 

56/20 Økonomi; regnskap/likviditet. Regnskapet t.o.m. juni 2020 ble 

presentert.Inntekter er 1.9 milion lavere enn i 2019. Manglende aktivitet, 

spesielt Rema cup er årsak. Driftskostnader er 1,3 milion lavere enn i 2019. 

Igjen, lavere aktivitetsnivå ligger til grunn. Resultat per 30.06.: 850.000 i 

overskud.  

O Christi

ne/ Leif 

K  

15min 

57/20 Kort oppdatering frå avdelingane 

Oppstart  haust mm. Turn har planer om å starte med aktivitet første uka i 

september. Den største utfordring er å skaffe nok trenere til alle grupper da det 

er krav om inndeling i små grupper grunnet korona. Fotball: Seriekamper for 7-

19 år starter den 18. august. Senior herrelag må fortsatt vente på bestemmelsen 

fra regjeringen. Senior damelag fikk lov å spille i juniorklasse da de ikke er 

eldre enn 19 år. Friidrett: Konstituering av styre i neste uke. Der skal diskuteres 

gjennomføring av Markjamilo og Bømlo mesterskap. Utfordring kan bli nok 

voksne til trening for de yngste.  

O Liv 

Tori, 

Jostein, 

Arne 

25 min 

58/20 Barneidrett og politiattest, aktuelle saker: Barneidrettsansvarlig ønsker at 

klubben skal ha større fokus på oppstart av all idrett -tilbudet. Andre 

utfordringer blir gjennomføring av foreldremøter ( både i korona tider og ellers) 

og beste måter å nå flest mulig. Forslag til bruk av digitale platformer.  

O Kjersti 5 min 

59/20 Status sponsorarbeid. Alle sponsorene har valgt å støtte klubben gjennom krisa. 

ADM jobber i tillegg med jubielumsvegg og har hittil sikret støtte fra 26 

bedrifter.  

O Jovana 5 min 

60/20 Saker/info fra administrasjonen 

- Permittering av ansatte: Behov høst 2020 adm, trenere.  

Elin Mariboe fortsetter å være delvis permittert, men nå i 40 % fram til 

1. oktober. Styret er også enig i at trenere på seniorlagene skal få 

utbetalt 50% av lønn så lenge det ikke er kampaktivitet eller fram til 

kontrakten er gått ut (15. desember).  

 

 

O/V Jovana 20 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.  

 

 

 

Leif Kåre Natterøy 

Leiar hovudstyret 

 

 

 

 

Treningsavgift: Status, purring mm 

Styret vedtar at klubben skal purre på alle ubetalte fakturaer.  

- Rema Cup 2021  

Styret vedtar at Rema cup 2021 skal gjennomføres 4.-6. juni 2021. 

Forslag til endring av priser som ADM la fram var også vedtatt. 

Administrasjonsgebyr kuttes ut og deltakerkort for soneklubber 

innføres.  

- Status cuper høst 2020  

For nå er det bare G13 cup som definitivt blir gjennomført.  

- Kort oppdatering bobilparkering 

Bobilparkering ble åpnet for bruk den 20. juli som førte til mindre 

inntekter enn ventet.  

61/20 Forslag/Tiltak for å begrensa forfall. Styret er enig i at sosialtilbud rundt lag og 

grupper er vesentlig for at barn og ungdom skal holde på med trening lengst 

mulig. Det er planlagt møte med alle gruppestyrene slik at alle blir involvert i 

diskusjon rundt tiltak og videre utvikling i klubben. Det er behov for 

gjennomgang av strategien på alle nivåer.  

O Leif 

Kåre/Jo

vana 

10 min 

62/20 Eventuelt O/V Alle  X min 

 Medlemsundersøkelsen, ta opp arbeidet. Det ble vedtatt at barneidrettsansvarlig 

skal presentere rapport innen 15. oktober.  

V   

 Veien videre styrearbeid. Styret skal ta grundig gjennomgang av avtalen mellom 

Bremnes IL og SIA da den ikke har blitt revidert i over 20 år. I tillegg skal også 

vedlikeholdsavtale mellom Bømlo kommune og Bremnes IL gjennomgås da det 

haster at vedlikeholdsplanen settes i gang.  

O   

 Styremedlemmer til SIA. Styret skal be nåværende representater ta et år til i 

vervet. Gjelder Jorunn Følgero-Holm og Nils Magne Helle.  

O   


