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

Frammøtte:

1/2021
20.1.2021
19:00 – 21.30
Teams
Cato Esperø, Kjersti Vespestad, Geir Tveita, Svein Fylkesnes, Arne Falk, Jostein
Sæverud, Liv Tori Selle, Silje Hollund, Christine Schei Alfredsen, Jovana Babanic
(adm)
Cato Esperø, Kjersti Vespestad, Geir Tveita, Svein Fylkesnes, Arne Falk, Jostein
Sæverud, Silje Hollund, Christine Schei Alfredsen, Jovana Babanic (adm)

Sakliste:
Saks Sak
nr.
1/21
2/21

3/21

4/21

Godkjenning av innkalling/forrige referat og status aksjoner
Innkalling og protokoll godkjennes og legges ut på hjemmesida.
Økonomi; regnskap/likviditet.
Regnskapet t.o.m. 30.11. ble presentert. Inntekter: 5.558.644, som er
1.864.000 lavere enn i 2019. Budsjettet ligger inne med 816.000
høyere inntekter. Varekostnad: Denne er 727.000 lavere enn
budsjettert. Lønn: Denne ligger 1.077.000 lavere enn budsjett, 905.000
lavere enn på same tid i fjor. Driftskostnader: 921.000 lavere enn
budsjett, 1,314 mill lavere enn pr 30.11.19. Resultat: 1.032.566 i
overskot pr 30.11., som er 1.095.000 betre enn på same tid i fjor.
Prosjekt 2248:
Vedtak: Med bakgrunn i pandemien og stor usikkerhet både i verden
og i Norge, ønsker styremedlemmer til å ta en utdypende diskusjon
rundt dette prosjektet før de tar en endelig beslutning eller kommer
med anbefaling. Styre har alltid bredde som hovedprioritet og skal
vurdere grundig hva konsekvenser for bredden kan bli hvis prosjektet
settes i gang. Hva er gode og dårlige sider? I tillegg ønsker styre en
mer oversiktlig businessmodell som kan garantere forutsigbarhet og
bærekraft gjennom årene. Styremedlemmer ønsker at sponsorene skal
presentere sine ideer, planer og krav direkte til styre og derfor skal
styreleder ta kontakt med Bremnes Seashore og avtale møte.
Styrkerom
En stor klubb som Bremnes IL bør uten tvil ha et sosialt arena som
styrkerom. Det kan også bidra til mindre frafall og sterkere lagfølelse.
Selv om det var lite interesse i undersøkelsen, kan det være pga
utdatert utstyr som ingen har lyst til å bruke. Klubben skal være
forsiktig med store investeringer under pandemien, men styre ønsker å
diskutere mulige mellomløsninger som innkjøp av brukt utstyr og
mulig bruk av kjelleren til styrkerommet. Adm skal undersøke
nærmere om det er noen juridiske og praktiske hindrer til løsninger i og
med at kjelleren er en del av et kommunalt bygg som per i dag brukes
som skytebane.
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Treneravtaler
Treneravtaler skal nærmere diskuteres ift utviklingsstrategi for idretten
i klubben. Både trenerlønn og godtgjørelser skal tas opp under
arbeidsmøte om 3 uker.
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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.

Leif Kåre Natterøy
Leiar hovudstyret

