
 
 

 

Innkalling til styremøte i Bremnes Idrettslag 

 

Møtenummer:  8/2020 

Dato:   17.9.2020  

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, Geir Tveita, Arne Falk, Jostein Sæverud (fra saken 66/20) , Liv Tori Selle, Silje 

Hollund, Christine Schei Alfredsen, Jovana Babanic (adm), Inga Svortland Svanheld (kun 

under saken 64/20)  

Sakliste: 

 

Saksnr. Sak Type Ansvarleg Tid satt 

av 
63/20 Godkjenning av innkalling/forrige referat og status aksjoner. 

Innkalling og protokoll godkjennes og legges ut på hjemmesida.   

V Leif Kåre 10 min 

64/20  Styrkerom. Leder i A&S gruppa, Inga Sortland Svanheld, presenterte 

tilbud til nytt styrkerom. Styrkerommet skal være et utvidet tilbud til 

eksisterende medlemmer, skal ikke profileres mot bedrifter og kunder 

i andre treningssentre. ADM har kjørt en undersøkelse blant A&S 

medlemmer der 45,6% svarte. Av dem har 73,5% ønske om et nytt 

styrkerom, flest i aldersgruppa 35-55 år. ADM skal kjøre 

undersøkelse i andre grupper fram til neste styremøte. Vedtaket 

utsettes til neste møte.  

   

65/20 Økonomi; regnskap/likviditet. Inntekter: 2.995.490, som er 2.439.000 

lavere enn i 2019.  Driftskostnader:1.218.0000 lavere enn på samme 

periode i fjor. Manglende aktivitet, spesielt Rema cup, er hovedårsak. 

Lønn: 634.000 lavere enn på same tid i fjor. Ifølge økonomiansvarlig 

er det vanskelige å sammenligne tall med fjoråret og budsjett.   

O Christine 15min 

66/20 Kort oppdatering fra avdelingene. Turn: Alle grupper bortsett fra de 

to minste har startet og det har gått overraskende bra. Gruppa 5-6 har 

nå fått flere voksne på laget og oppstart forventes i oktober. Fotball: 

Fotballstyret er konstituert og Strategimøte er satt til 10. oktober. 

Representanter fra HS, FS og SU skal være med. Kampaktivitet er i 

gang i alle aldersklasser bortsett fra senior. Bekymrende frafall på 

juniornivå.  

O Liv Tori, 

Jostein, Arne 

25 min 

67/20 Barneidrett og politiattest, aktuelle saker. Politiattest er på stell. 172 

registrerte/154 godkjente; 9 fritatt for attest og 9 i prosessen.  

O Kjersti 5 min 

68/20 Medlemsundersøkelse. Barneidrettsansvarlig, utdanningsansvarlig og 

arrangementsansvarlig hadde møte rundt medlemsundersøkelse. Den 

viste at mobbing i klubben lå på samme nivå som i kommune. Selve 

undersøkelsen ga ikke konkrete  svar på hvilken aldersgruppe og 

hvilken relasjon som dette gjaldt (spiller – spiller, trener-spiller, 

foreldre-trener o.l.) Trivselsplan skal forsterkes, særlig biten om 

mobbing (ordet vurderes erstattet). Ny undersøkelse skal sendes ut 

med konkrete spørsmål om mobbing.  

O  Kjersti m fl 10 min 

69/20 Status sponsorarbeid. ADM jobber med Jubileumsvegg – 41/51 

solgte. Private kan fra denne uka kjøpe seg plass. Fakturering av 

O Jovana 5 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 

 

 

 

 

sponsormidlene i oktober – ca. 300.000 + mva. Det er 6 avtaler som 

går ut-møter i oktober.   

70/20 Saker/info fra administrasjonen 

- Permittering av ansatte: Behov høst 2020 vask.  

ADM tar kontakt med NAV og hører om det er noen som er 

interessert i arbeidspraksis.  

- Treningsavgift: Status, purring mm 

Hittil har det kommet inn ca. kr. 1.070.000 via Rubic. I 

august kom det kr. 57.755 men hittil i september har det 

kommet 52.652. ADM jobber med purringer.  

 

O Jovana 15 min 

71/20 Strategi, utfordringer. Det er et stort behov for at organisasjonsplan 

og sportsplan gjennomgås av hovedstyret.  

O Leif 

Kåre/Jovana 

15 min 

72/20 Eventuelt O/V Alle  X min 

 SIA. Geir Tveita er styremedlem i SIA. Han skal jobbe særlig med 

vedlikeholdsplanen for friidrettsbanen, da den må repareres snart. BIL 

skal også levere prioritetslista til SIA.  

O   

73/20 A lags satsing (prosjekt 4822). Leder presenterte strategiplan som 

Magnar Aaland og Geirmund Brendesæter la fram i møte med ham 

uke før. Styre ønsker at trenere skal presentere saken i neste 

styremøter med fokus på følgende områder: forankring i lokalt miljø, 

klubb sitt omdømme hvis dette gjennomføres i dens regi, kapital, 

deltagelse av lokale spillere og om det blir et personavhengig 

prosjekt.  

O   


