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

Frammøtte:

2/2021
13.02.2021
10:00 – 16.30
Klubblokalet
Cato Esperø, Kjersti Vespestad, Geir Tveita, Svein Fylkesnes, Arne Falk, Jostein
Sæverud, Liv Tori Selle, Silje Hollund, Christine Schei Alfredsen, Jovana Babanic
(adm), Vibeke Rasmussen
Cato Esperø, Christine Schei Alfredsen (fram til saken 12/21), Kjersti Vespestad, Geir
Tveita, Svein Fylkesnes, Arne Falk, Jostein Sæverud, Liv Tori Selle, Jovana Babanic
(adm), Vibeke Rasmussen

Sakliste:
Saks Sak
nr.
6/21

7/21
8/21

9/21

10/21

11/21

Fritidskort – orientering:
Dette er en pilotprosjekt i Sunnhordaland der Bømlo, Fitjar og Stord skal delta fra
høsten 2021. Alle barn opp til 18 år skal få kr.1000,- per halvt år i støtte som skal
brukes til fritidsaktiviteter. Kommunen skal etter hvert komme med konkret info om
hvordan ordningen skal implementeres av idrettslagene på øya.
Bømlo Næringsråd:
En viktig arena for BIL og ADM bør delta på årsmøte.
Valgkomite:
HS har kontakt med flere mulige kandidater og forventer snarlig opprettelse av
valgkomiteteen.
Signaturrett i BIL:
Fram til nå har det bare vært styreleder som hadde signaturrett. Styreleder foreslår
endring av signaturrett med bakgrunn i dagens og fremtidig situasjon, og at det vil gi
bedre trygghet både for lag og leder. HS vedtar å endre signaturrett til:
- Styreleder + økonomiansvarlig
- Styreleder + daglig leder
Regnskap 2020 og budsjett 2021:
Resultat: 1.238.308 i overskudd som er 1.198.000 betre enn i fjor. Budsjettet var på
148.580 i overskudd.
Med bakgrunn i god resultat i 2020, vedtar HS å opprette BIL Koronafond på 1
million kroner. Formålet er å sikre drift i 2021 som er særdeles usikkert og bruke
midler på tiltak rettet mot medlemmer i 2022 hvis det blir bra resultat i 2021.
Budsjettet for 2021 ligger nå på ca. 500.000 underskudd. Derfor sender
økonomiansvarlig budsjettet tilbake til gruppene.
SIA: banekapasitet og vedlikehold
SU har levert rapport der de fint oppsummerer utfordringer klubben har med
banekapasitet og foreslår tiltak som skal sikre bedre treningstilbud i årene framover.
Deres forslag er en full 11ar bane som kan brukes også til kamper. Den bør ligge i
same område som Olvondo og grasbanen. Det er to alternativer:
• Ny bane bak Olvondo/Grasbanen der Storhall var tenkt eller
• Kunstgras på grasbanen
HS vedtar å stille seg bak SU sitt forslag om behov for flere treningsflater både inne
og ute og sender saken til vurdering til SIA med håp om å få forslag på løsningen.
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Sportsplan: Saken flyttes til neste styremøte.
Trenerlønn og godtgjørelse:
Med bakgrunn i uforutsigbart år foran oss og lite sannsynlighet for at serien skal bli
avviklet på en vanlig måte, vedtar HS følgende:
1. Hovedtrenere i senioravdeling skal få tilbud om 10 måneders kontrakt med
lønn på kr. 3.100,-/måned + feriepenger.
2. Godtgjørelse i senior- og ungdomsavdeling får:
Senioravdeling – assisterende trener: kr. 10.000 i godtgjørelse + opp til kr.
10.000 i reisekostnader
Hovedtrener JR Herre : kr. 10.000 i godtgjørelse + opp til kr. 10.000 i
reisekostnader
Hovedtrener JR Dame: kr. 10.000 i godtgjørelse + opp til kr. 10.000 i
reisekostnader
Assisterende trener JR Dame: kr. 10.000 i godtgjørelse + opp til kr. 10.000
i reisekostnader
Årsmøte 2021:
HS setter 3. juni som dato for Årsmøte 2021.
Rema cup 2021:
HS vedtar å flytte Rema cup til helg 27.- 29. august
Plan for videre styrearbeid:
- Visjon
- Organisasjonsplan og Sportsplan
- Kjøreplan for bedre ansvarsfordeling og samarbeid mellom HS og ADM
- Sportslig ansatt
- Covid 19 frafall og tiltak for å få medlemmer tilbake i aktivitet
- Skape aktivitet (øke medlemstall, allidrett, bredde)
- Ny struktur på treningsavgift
- Banekapasitet
- Samarbeid med andre lag og organisasjoner på Bømlo.
Helt siden mars 2020 har vi stått sammen i nasjonaldugnad mot å begrense
koronasmitte. Bømlo har vært heldig med få smittetilfeller sammenlignet med
nabokommunene. Det har gitt oss mulighet til å ha en ganske normal hverdag, særlig
når det gjelder tilbud til barn og ungdom. Klubben ønsker at medlemmer skal kunne
fortsette med aktiviteter uten økt fare for smitte. Derfor har HS diskutert deltakelse
på cuper og vedtatt anbefaling mot påmelding til cuper framover.
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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

