
 
 

 

 

 

Protokoll til styremøte i Bremnes Idrettslag 

 
Møtenummer:  6/2020 

Dato:   23.6.2020  

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, Hildegunn Østensen Steinsbø, Jan Olav 

Meling, Jovana Babanic (adm) 

Frammøtte:                 Kjersti Vespestad, Arne Falk, Jostein Sæverud, Liv Tori Selle, Hildegunn Østensen 

Steinsbø, Jovana Babanic 

  

 

Sakliste: 

 

Saksnr

. 

Sak Typ

e 

Ansvarleg Tid satt 

av 

 Det nye styret konstitueres. Styre har fått fullmakt av årsmøte til å 

finne økonomiansvarlig og 1 varamedlem.  
   

46/20 Godkjenning av innkalling/forrige protokoll og status aksjoner. 

Innkalling og protokoll godkjennes og legges ut på hjemmesida.   

V Leif Kåre 10 min 

47/20 Økonomi; regnskap/likviditet: Budsjettet godkjent av årsmøte. 

Regneskap for april ble presentert. Inntekter: 1.555.079, som er 

1.323.000 lavere enn i 2019. Salgsinntekter samt påmelding 

Remacup og sponsor er hovedårsaken.Varekostnad: Den er 

301.000 lavere enn i fjor. Lønn: Den ligger 145.000 lavere enn på 

same tid i fjor. Driftskostnader:  286.000 lavere enn 30.04.19. 

Resultat: 423.893 i underskot pr 30.04., som er 592.000 dårlegare 

enn på same tid i fjor. 

O Leif Kåre 15min 

48/20 Kort oppdatering fra avdelingane. Fotball: Barne- og 

ungdomsavdeling godt i gang. Seniorlag venter fortsatt på info 

om seriespill. Friidrett: Fleire gode resultater på Stordstevne. 

Trening for barn frå 12 år oppover. Turn: Satser på starten til 

høsten.  

O Liv Tori, 

Jostein, Arne 

15 min 

49/20 Barneidrett og politiattest, aktuelle saker: ADM sjekker trenerlista 

jevnlig. 

O Kjersti 5 min 

50/20 Status sponsorarbeid: ADM har hatt tett dialog med sponsorene 

gjennom krisen. Alle har valgt å fortsette å støtte BIL på tross av 

ekstraordinær situasjon i år.  

O Jovana 5 min 

51/20 Saker/info fra administrasjonen 

- Permittering av ansatte: Styremedlemmer skal invitere 

fotballtrenere til et møte ang. deres situasjon.    

- Treningsavgift: konkrete tiltak nå eller vente til høsten? 

Styret skal vente til høsten med beslutning om 

treningsavgift. Da skal klubben ha oppdatert info 

tilgjengelig og vurdere nødvendige tiltak. 

- Jubileumsvegg 

ADM kan sette i gang salg av plass på Jubileumsvegg. 

 

O 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 

 

 

 

52/20 Rema cup: sette ny dato, avlyse eller endre format 

Styre vedtar å avlyse årets Rema cup. I nåværende situasjon kan 

ikke klubben være trygg på at den kan møte alle krav og 

overholde gjeldende smittevernreglene.  

V Leif Kåre 10 min 

53/20 Eventuelt: 

Mulig frafall pga korona og tiltak for å beholde utøvere: Det har 

ikke vært merkbart frafall i BIL avdelingene ila perioden uten 

aktivitet. Reele tall vil vise seg etter ferien ved oppstart av 

aktivitet. ADM og styret skal ila sommeren tenke på tiltak som 

skal hindre frafall og få dem som har sluttet tilbake i aktivitet. 

Spesiell fokus på sosiale tiltak.  

O/V Alle  X min 

     

     

     

     

     


