Styremøteprotokoll BHK
Sted :

Storhaug Idrettshall

Tid

Onsdag 6 september

:

Tilstede:
Ikke til stede:

Rodgeir, Åsmund, Gunn, Leidulf
Åge, Trude, Iren, Arild, Åsmund

Sakliste
Nr.
Sak
05/1
7

Info/Aksjon/
Vedtak

Styremøter.

Torsdag 28 september kl 18:00 -19:30
Torsdag 26 oktober kl 18:00 19:30
Torsdag 7 Desember 18:00 19:30 - Juleavsluttning styret.
Torsdag 18 Januar -18:00 - !9:30 - forberedelse årsmøte

06/1
7

Aktivitetsplan
-

07/1
7

08/1
7

Rodgeir
sender
innkalling

Trollkupp på melding, sender ut info til oppmenn og samme
info legges ut på hjemmeside - Gunn sender ut og Åsmund
legger på hjemmeside.

Hjemmeside- Hjemmside - Klubbhåndbok, dugnadsinformasjon, betaling av
lisens, hvor finnes . min idrett - - nyheter fra facebook

Eventuelt
- Herrelag
- -1.klasse
- Google drive
- oppfølging politiatest
- Oversikt over aktiviter i hallen
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Rodgeir,
Gunn,
Åsmund

-

Rollene til Styremedlemmene.

-

Herrelaget - har de spillere?. Rodgeir sender melding til
Herrelaget og informere at de meldes av serien om de ikke
klare stille lag på lørdag.
- Informasjon til 1klasse- Åsmund finner den inforasjonen som
ble brukt i fjor og gjenbruker den som - Info om trener ligger i
oversikten. Torsdager 17:00- 18:00
- Google drive - verktøy for styret. Referater - - sette opp en
struktur
Per Egil og Rodgeir setter seg ned og lager en struktur og brukere
for styremedlemmer.
- Politiattest - pdf legges ut og oppfølging i medlemsregisteret.
- Informasjon om hva som skjer finnes i banedagbok på
håndballforbundets hjemmeside - i Aktivby lgger kun
bookinger . Innebandy finnes under sørvest bandy - Åpen hall
har egen facebook med info. Badminton har egen side og vil
som regel ikke ha kiosk salg av oss.
- Rollen til styremedlemmer, er det krav til en representant i
styre fra hvert lag - det er ønskelig - ikke krav - Leidulf
sjekker om det er noen som kan stille i styret fra
KFUM/BRODD/Hundvåg
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