Styremøteprotokoll BHK
Sted :

Storhaug Idrettshall

Tid

Torsdag 22. februar 2018

:

Tilstede:
Ikke til stede:

Rodgeir Aanesen, Åsmund Ådnøy, Per Egil Raugstad, Gunn Junker, Siri Pedersen
Åge R. Thomsen, Trude Havik, Iren E. Høyland, Arild Oanes

Sakliste
Nr.
Sak

Info/Aksjon/
Vedtak

1) Gjennomgang av referat og aksjoner fra styremøte 18. januar. Vedlagt link til
referat lagt inn i mal på G drive. Referat er også lagt ved innkalling. (Rodgeir)
2) Oppdatering fra økonomiansvarlig med eventuelle endringer fra siste
styremøte (Gunn)

3) Web løsninger - orientering om alternative løsninger til KXweb med fordeler
og ulemper (Åsmund):
- WebOrg
- KlubbAdmin
Åsmund tar en runde med andre klubber for å høre hva de benytter, hører
4) Status kiosk (Per Egil)
- Behov for nytt utstyr
- Betalingsløsning OK?
- inntekter og overskudd
Status er grei - litt vanskelig å følge innbetalingene.
5) Årsmøte - saker som trenger behandling bør meldes inn innen 28. februar.
6) Eventuelt
Klubbhuset

Legger dette punktet over til neste møte.
Foreldrerollen
Søknad om treningstid må være inne før 1.mars.
Brodd Håndballklubb
Org nr. 995 838 931
Bankkonto: 3201 34 75775
Post adresse: Postboks 2129 Hillevåg, 4095 STAVANGER
Besøks adresse: Storhaug Idrettshall, Søre Ramsvigvei 30, 4015 Stavanger

Rodgeir sjekker med Åge om det er søkt.
Sak å ha med på årsmøte - få lagt opp et pkt for å få prokura fullmakt
til både leder og nestleder.
Gunn sjekker med SR-bank hvem som er administrator på
bankkontene våre.

Innspill fra Siri på bruk av lagkassen fra slutta lag. - Kjøpe
overtrekksdrakter - flagg og effekter å benytte i 17mai toget.
- kom da forslag om å heller bruke midlene til rekruttering.

sak til neste
styremøte.

Valgkomitee.
Alle lag må stille representant til Styre.

Info

påmeldingsfrist til sandsnespsarebank cup - 23/8.18
påmeldingsfrist trollcup 1/10-18
Generelt betaler klubben deltakeravgift for 1 cup pr år. Dvs lag som
deltar både på kongeparken cup og trollcup får 1 dekket og må dekke
den andre av lagkassen.
Vi må sende ut innkalling til årsmøte.
Adresseliste ligger under styremøteprotokoller 2018.

Brodd Håndballklubb
Org nr. 995 838 931
Bankkonto: 3201 34 75775
Post adresse: Postboks 2129 Hillevåg, 4095 STAVANGER
Besøks adresse: Storhaug Idrettshall, Søre Ramsvigvei 30, 4015 Stavanger

Rodgeir sender
ut.

