Styremøteprotokoll BHK
Sted :

Storhaug Idrettshall

Tid

Tirsdag 5. Mars 2019

:

Tilstede:

Rodgeir Aanesen, Åsmund Ådnøy, Per Egil Raugstad, Bjørn Marius Larsen, Arild
Oanes, Iren E. Høyland, Erlend Fossan

Ikke til stede: Kjetil O. Lura , Trude Havik, Siri Pedersen, Kjell Hugo Løvås Åge R. Thomsen,

Sakliste
Nr.
Sak
1

Info/Aksjon/ Vedtak

Behandling av innkomne saker til årsmøtet

Forslag til endring i organisasjonshåndboka
1. a) Alle oppmenn for aldersbestemte klasser deltar i Valgkomite.
Valgkomite ledes av oppmann for eldste aldersbestemte kull.
Dame- og herrelag plikter å stille med en representant hver i
styret.
•Styret anbefaler at 1a) blir vedtatt.
1 b) Alle oppmenn for alle lag deltar i Valgkomite -ledet av
oppmann for enten dame eller herrelaget. (Gunn Junker,
Oppmann J2004)
•Styret anbefaler punkt 1a.

2.a) Hjelpetrener for aldersbestemte lag, som er under 18 år, gis
kompensasjon på 75 kr/time. Kompensasjon dekkes av lagkonto.
•Styret anbefaler at 2 a) blir vedtatt.
2 b) Under punktet Trenere og lagenes funksjon (Gunn
Junker, Oppmann J2004).:
•Alle trenere/aktivitetsledere som ikke er foresatt/foreldre får en
kompensasjon på 75kr timen.
•Styret anbefaler punkt 2a
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3.Kioskdrift og reklameansvar legges inn som nye funksjoner i
styret.
•Styret anbefaler at dette blir vedtatt.
4.Alt kakesalg, påsmurt og lignende i kiosk skal registreres
elektronisk og vil i ettertid overføres til det enkelte lags lagkonto.
•Styret anbefaler at dette blir vedtatt.
5.Lagkonto kan benyttes til: Treningsutstyr, sosiale aktiviteter,
cup-/turnerings utgifter, håndballbøter og hjelpetrener som
spesifisert i punkt 2.
•Styret anbefaler at dette blir vedtatt.
6.Lagkonto skal benyttes til felles goder til alle på laget begrenset
til 15.000 kr per lag per år. Beløp ut over dette må godkjennes av
styret etter søknad.
•Styret anbefaler at dette blir vedtatt.
7. Lagkonto kan benyttes til: Kompensasjon av trenere for lag over
12 år, men begrenses til hva som genererer arbeidsgiveravgift.
•Styret er delt i synet på dette punktet og ønsker en avstemning i
årsmøtet.
8 .Under punktet Klubbdrakter/profilering (Gunn Junker).:
•Klubben holder spillertrøye og shorts til den enkelte spiller, samt
bortedrakt når det er behov for det.

•Spilleregler håndball:
•4.7 Samtlige utespillere på et lag skal bære like drakter. Disse
draktene skal i farge og design tydelig skille seg fra draktene til
det andre laget. Alle spillere som settes inn som målvakter, skal
ha spilledrakt i lik farge, og fargen skal skille dem fra begge lags
utespillere og motstanderens målvakter (17.3).
•Styret anbefaler at dette blir vedtatt med justert ordlyd vist under
punkt 10.
●
9. Bytte ut ordet reservedrakt med bortedrakt under punkt
(Gunn Junker).:
•Reservedrakt er grønn overdel med sort bukse. (feil bruk av ord,
da dette ikke er en reservedrakt, men en drakt som er av NHF.
•Styret anbefaler at dette blir vedtatt.

10. Styrets forslag til ny tekst angående drakter
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Brodd Håndballs draktfarger er lilla overdel og sort bukse. Hvert
lag oppfordres til å finne egne sponsorer til sine drakter for å
dekke drakt kostnader til klubben. Alle lag sponsorer skal meldes
inn og godkjennes av styret.
Klubben holder spillertrøye og shorts til den enkelte spiller, samt
bortedrakt for årsklasser fra og med 12 år.
Dette leveres ut lagvis ved sesongens start. Det enkelte lag er
ansvarlig for utlevert utstyr. Utstyret leveres inn ved sesongslutt.
Hvis det er lag som skal delta på turnering, skal lagledelsen avtale
dette med materialforvalter
Bortedrakt er grønn overdel med sort bukse.
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Medlemskontingent i Brodd Håndballklubb, fastsettes hvert år på
årsmøtet kontingenten, og er for 2019/20 slik:
Mini, opp til 9 år:  200 kroner
10–15 år: 900 kroner
16 år -t.o.m. senior: 1200 kroner
Støttemedlem: 1000 kroner*
Trenere/støtteapparat/foreldre: 100 kroner**
Tillitsvalgte/styre: 100 kroner
Det svares halv kontingent for innmeldelse mellom nyttår og
påske
*Summen for støttemedlem er satt til 1000 kr, da funksjonen til et
støttemedlem er å bidra økonomisk til klubben.
** Foreldre til barn og ungdom under 19 år anses som aktive
medlemmer dersom kontingent er betalt, da de er deltakere rundt
lag samt dugnader i klubben. For spillere vil kontingent til den
serie/alders klasse en spiller kamper i være gjeldende.
Kontingent sendes ut i oktober hvert år.
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Eventuelt
Gjennomgang av mulig plassering av reklame i
Storhaughallen av Erlend Fossan. Styret er positiv til at det
arbeides videre med dette utkastet.
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