Styremøteprotokoll BHK
Sted :

Storhaug Idrettshall

Tid

Mandag 12. November 2018

:

Tilstede:

Rodgeir Aanesen, Åsmund Ådnøy, Per Egil Raugstad, Siri Pedersen, Iren E. Høyland,
Arild Oanes,

Ikke til stede:

Kjell Hugo Løvås, Kjetil O. Lura ,Bjørn Marius Larsen, Åge R. Thomsen, Trude Havik

Sakliste
Nr.
Sak
1

2

3

Info/Aksjon/ Vedtak

Status drift av Brodd håndball ved styreleder Rodgeir
Aanesen: (10-15 min)
● Handlingsplan 2018
● Utvikling i medlemstall for klubben
● Politiregister med trenere som har vist/levert
attest
● Plan for Q4 2018 og Q1 2019 ref. årshjulet
http://www.broddhandball.no/organisasjonsplan-f
or-brodd-handballklubb/#arshjulet
Styrets funksjoner
http://www.broddhandball.no/organisasjonsplan-for-brodd-h
andballklubb/#styretsfunksjon

Status økonomi ved økonomiansvarlig Marius Larsen (5-10
min)
● Utsendelse av medlemskontingent
● Hovedkonto, Kioskkonto,Lagkonto, Kapitalkonto
Status for minihåndballen ved barneidrettsrepresentant Siri Pedersen
(5-10 min)
● Erfaring fra rekrutering høsten 2018
● Eventuelle problemstillinger relatert til de yngste barna i
Brodd håndball

Inngått samarbeid med Norges
Håndballforbund om
Klubbhuset.
Styret har gjennomført kurs i
effektivt styrearbeid.
Medlemstallet er økt til rett
under 200, (196)
Fremdeles noen mangler i
registrering av politiattest
Alle med verv/rolle overfor
spillere under 16år skal ha
attest. - Det enkelte
styremedlem må følge opp det
lag de representerer.
Årshjulet/organisasjonsplan
må oppdateres med
søknadsfrist for kiosksalg til
1.november.Skjema - Åsmund
retter opp denne.

Rodgeir gikk rask gjennom ,
ser bra ut.
Erfaringen er at vi må ut på
våren for å komme inn i
planene til høsten.
Nye ting som trekker er
bomringen..
- 2005 har veldig
behov for spillere enige om å benytte
litt krefter på
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facebook/insta for
promotere.
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Status kommunikasjon/webansvarlig Åsmund Ådnøy (5-10 min)
● Erfaring med drift av WEB side for Brodd håndball
● Videre utviklingsmulighet av WEB side?
● Bidrag til stoff for publisering?
Status dugnader ved dugnadsansvarlig Trude Havik

2 jenter hadde kledd seg i
drakt og delt ut flyers på
Storhaug - foreslår å gjøre det
samme på Nylund. Siri lager
flyers.
Ønsker mere bidrag.
Åsmund lager et form for
innhenting av fullmakt til å
legge ut bilder.

Status kioskdrift ved Per Egil Raugstad

Fungerer veldig bra, har fått
positiv tilbakemelding fra
kommunen på tilsynet av
st-svithun.
Ingen spesielle ting å nevne.

Status sportslig ansvarlig - Kjell Hugo Løvås

Rodgeir informerte litt.

Status arrangementsansvarlig/nestleder Arild Oanes

Arild har fått i stand foredrag
for jenter 2004-2005 angående
mestring.
Irén har nå oversikt over hva
vi har på lager.
Skal få lagt inn elektronisk.
De oppmenn og lagledere som
ikke har fått overtrekk får det,
de barenelagene som ikke har.

Status materialforvalter Irén Høiland
- Spilledrakter
- Innkjøp av baller, medisinsk utstyr etc.
- Budsjett

(5-10 min)

Status rekrutering av dommere ved dommeransvarlig Aage Ravn
(5-10 min)
● J13 dommerkurs
● J14 dommere
● Andre klubbdommere

Gjennomgang av Klubbanalysen for Brodd håndball utført
av NHF Region SørVest med innstilling til fokusområder ved
Arild Oanes (60 min)

Arild har gjennomgått
analysen og presenterer den i
korte trekk for styret.
Rodgeir/Arild får på plass en
valgkomitee.
Åsmund kontakter Sunde og
informerer om at Brodd
trenger spillere (Sunde har
mistet sitt 2005 lag)
Forslag å sette opp en
spørreundersøkelse for å
sjekke stemning og få inn
forslag
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Arild/Rodgeir lager litt
informasjon til oppmenn.

Eventuelt

Sofie på jenter 11 er plukket
ut som minihåndball jente
for Damelandslaget
sesongen 2018/2019
Prøve å få satt opp noen
læringspunkter i forbindelse
med Trollkup , Siri rpøver å få
Rikke til å gjøre en kort
oppsummering.
Sjekke om det ligger noen
retningslinjer angående
dekning av pizza i forbindelse
med cupreiser. Prøve å unngå
at dette må søkes om ved hver
anledning.
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