
 
 

 

 

 

Protokoll til ekstra styremøte i Bremnes Idrettslag 

 
Møtenummer:  03/2022 

Dato:   13.03.2022  

Kl:   19:00 – 21:00  

Stad:   Klubbhuset   

Innkalla: Cato Esperø, Kjersti Vespestad, Geir Tveita, Svein Fylkesnes, Tommy Aleksandersen, 

Jostein Sæverud, Sigve Skimmeland, Silje Hollund (vara), Christine Schei Alfredsen, 

Vibeke Rasmussen (adm).  

Møtte: Cato Esperø, Kjersti Vespestad, Geir Tveita , Jostein Sæverud, Sigve Skimmeland, 

Christine Schei Alfredsen, Vibeke Rasmussen (adm).  

Ikkje møtt:  Svein Fylkesnes, Silje Hollund, Tommy Aleksandersen 

 

  

 

Sakliste: 

 

Saksnr Sak Type Ansvarleg Tid satt av 
19/22 Godkjenning av innkalling/forrige referat og status aksjoner 

Godkjent 

V Leif Kåre 10 min 

20/22 Godkjenning budsjett til årsmøtet 

- HS har gitt innspill til økonomiansvarlig, som 

ferdigstiller og sender til daglig leder 

O/V Christine 15min 

21/22 Diverse saker til Årsmøtet: 

- Medlemskontingent og treningsavgift 2023-  sak 11 i 

årsmøtet: 

o Medlemskontingent; vedtak: Hovedstyret 

foreslår at medlemskontingenten ikke skal 

økes og at den blir kr. 300 i 2023. 

o Treningsavgift; vedtak: Hovedstyret foreslår at 

gruppene kjem med forslag  til treningsavgift 

for 2023 til økonomiansvarlig i hovedstyret. 

- Representasjonsrett – sak 14.3 i årsmøtet: 

o Vedtak: Det gis fullmakt til hovedstyret å 

velge representanter til SIA, årsmøte i Bømlo 

næringsråd, møter i Bømlo idrettsråd og andre 

møter/utvalg. 

- Årsmelding hovedlag – sak 8 i årsmøtet: 

o HS leder får innspill fra styremedlemmene og 

skriver årsmelding: 

▪ Administrasjon, 1 stilling i manko 

▪ Varsomhet på kostnadssiden 

▪ Koronafond fra 2021 

▪ Odd-Inges Minnefond 

V Vibeke 25 min 



 
 

 

▪ Stavlandfondet 

▪ Målsetning 2022: struktur i BIL 

(organisasjonsplan), medlemsmassen 

og betalingsstruktur 

▪ Utdype ang sportslig ansatt 

▪ Bruke aksjonslisten inn i årsmeldingen 

- Organisasjonsplan: 

o Organisasjonskart – sak 13 i årsmøtet: 

▪ Vedtak: Behold det slik det er; så får 

endringen komme til neste år, etter at 

ny struktur er foreslått  

22/22 Sak 10 i årsmøtet – innkommen Sak 1 til årsmøtet: 

- Dekning av reisekostnader for trenere til bortekamper. 

- Sak 1: 

o Hovedstyret sin innstilling: 

Hovudstyret takker for innspelet og ser 

utfordringa, HS innstiller derfor på at dette må 

tilførast til aksjonslista for gruppene (fotball, 

turn, friidrett) i 2022. Gruppene må komma 

med sine vurderinger på kostnad og tiltak for 

kven/korleis dekke dette. Gruppene anbefales 

og å sjå på alternative løysinger. Ref sak 2 og 

andre alternativ. Gruppene kjem samla til 

Hovudstyret med ei innstilling og sak til 

behandling.  

 

O/I Alle 10 min 

23/22 Sak 10 i årsmøtet – innkommen Sak 2 til årsmøtet: 

- Forslag rundt minibusser mm 

- Sak 2: 

o Hovedstyret sin innstilling: 

Sjå sak 1, me takkar for innspelet og ber 

gruppene vurdere desse alternativa med fleire 

for å ha ein samla sak til HS for vurdering og 

vedtak. 

 

O/I Alle 10 min 

24/22 Sak 10 i årsmøtet – innkommen Sak 3 til årsmøtet: 

- Bremnes fotball klubb/Allianse Idrettslag 

- Sak 3: 

o Hovedstyret sin innstilling: 

▪ Styret har gjennomgått forslaget og ut i 

fra våre vurderinger anbefales det at 

forslaget ikke blir tatt til følge. 

Bakgrunnen for anbefalingen er 

mange, men det vurderes til at 

forslaget også kan være i strid med 

anbefalinger fra NIF. Ref vedlegg NIF 

sin veileder for Idrettslagsallianser.  

O/I Alle 25 min 



 
 

 

 
 

Type saker: Vedtakssak=V, Orienteringssak=O, Innstilling til årsmøtet= I  
 

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 

https://www.idrettsforbundet.no/conte

ntassets/1431a925c8364d3f860cbbff55

7f6d71/veileder---idrettslagsallianser-

210430.pdf  

▪ Styret frykter videre at et slik vedtak 

vil gå på bekostning av breddeidretten 

og våre verdier Bredde, Idrettsglede 

og Likeverd samt vår visjon, Betre I 

Lag.  

▪ Det vises for øvrig til heile punkt 2 i 

vår organisasjonsplan Visjon, verdiar, 

formål og målsetningar for Bremnes 

Idrettslag, bakgrunnen for at det vises 

til organisasjonsplan er at dette er det 

HS styrer etter, og formålet med denne 

delinga kan virke å være tuftet på 

satsing i stor skala.  

▪ Det poengteres også fra Hovedstyret at 

BIL som organisasjon fra opprinnelsen 

i 1945 (ca 77år) i hovedsak er tuftet på 

frivillighet. Det er uendelig mange 

dugnadstimer, liter med vaffelrøre, 

timer på felt, i haller og møterom mm 

som har bygd verdiene og merkevaren 

Bremnes Idrettslag i dag innehar. På 

bakgrunn av dette er Hovudstyret ikkje 

enig i vurderingen dette forslaget ser ut 

til å gjort i at det kun er fotball som har 

en stor verdi hos sponsorer og hos våre 

medlem.  

▪ Forslaget ser heller ikkje ut til å ha 

vurdert kostnadssida og 

kostnadsstrukturen i BIL.  

▪ Avstemming i HS: Mot: 6 Blank: 1  

For: 0 
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