
Sakspapirer og saksframlegg til styremøte
for Bratte Rogalands Venner

Mandag 6. desember 2021
Kl. 18.00 – 21.00

Sted: Sørmarka Arena

Referat: Ført i pennen av Stian E

-



Bratte Rogalands Venner

Saksframlegg
06.12.2021

Sak 41/21: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Forslag til vedtak:

Styret godkjenne innkalling og dagsorden

Gruppe: Styret i Bratte Rogalands Venner
Møtested: Toppen, Sørmarka Arena
Møtedato
/ -tid:

Mandag 06.12.21  klokken 18.00 - 21.00

Deltakere Jørn,  Øyvind, Silje. Erika, Jostein, Fredric, Joakim, Sjoerd, Marthe

Deltakere
med
talerett

Maren, Sander, Stian

Meldt
forfall

Silje

Sak Ansvar

41/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden

42/21 Godkjenning av referat fra 13.09.21

43/21 Status og oppsummering siden sist styremøte
● Treningsgruppene
● Vedlikehold på Dale
● Kurs
● Mentorordningen
● Uteklatring
● Klubbkveld
● Årsfest
● Ekstraordinært årsmøte
● Dugnad
● Julebuldrekonk

Styret



44/21 Fastsettelse av feriepengesats, lønnssats,
kurshonorar og treningsavgift for 2022.

Styret

Bratte Rogalands Venner

Saksfremlegg



06.12.2021
Sak 42/21 Godkjenning av referat fra 13.09.21

Forslag til vedtak:
Styret godkjenner referat fra 13.09.21

referat fra 13.09.21

Vedlegg 1: Referat, se www.brv.no

Referatet godkjennes.

Bratte Rogalands Venner

Saksfremlegg
06.12.2021

Sak 43/21 Status og oppsummering siden sist styremøte



Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering

Status og oppsummering siden sist styremøte

Hvordan har det gått med de ulike aktivitetene siden sist møte.
Vi at en runde rundt bordet med statusoppdatering på de ulike aktivitetene. Er det
erfaringer vi bør ta med oss videre inn i planleggingen av aktiviteter i 2022?

Referat:
● Treningsgruppene

○ vi er i rute med konk, det blir noen som går ut og nye inntak fra
breddegruppene.

● Vedlikehold på Dale
○ Følger opp innspillet til Dag K med kjettingen over stige og grisehalene

● kurs
○ Vi har en del BK kurs i Storhaug idrettshall. Fungerer veldig bra, på tross

av litt bråk fra ballidretten.
○ Vi drøfter markedsføring, om vi skal henge opp plakat på Platou feks.

● Mentorordningen
○ Vi er i prosessen med å avtale videre praksis med deltakerne, og

veilederkurs i mai. Deltakerne selv må sørge for å stille for å få nok praksis.

● Uteklatring
● Klubbkveld

○ Har vært veldig kjekt, og de som stilte sa at dette måtte vi ha ofte! Vi sikter
oss inn på slutten av januar i første omgang, og tenker vi vil ha det ofte.
Leif Jensen vil gjerne komme neste gang og vise en video av siloen.

● Årsfest
○ Suksess. Dette må vi huske å evaluere, samt booke lokaler til neste år med

en gang.

● Ekstraordinært årsmøte
○ Det gikk sin gang i henhold til planene og

● Dugnad
○ Vi har hatt noen miljødugnader og  andre dugnader (nedskruing til

konken). Når vi appellerer til de yngre stiller få opp dessverre. I gruppen
25-45 er  det flere som har stilt opp på ryddedugnad.

● Julebuldrekonk
○ I rute, tross ansatte rutesettere som har vært syke og det var få på

nedskruingsdugnaden. Det er mulig vi må gjøre endrer hvis
smitteverntiltak er i veien.



Bratte Rogalands Venner

Saksfremlegg
06.12.2021

Sak 44/21 Fastsettelse av feriepengesats, lønnssats, kurshonorar og
treningsavgift for 2022.

Forslag til vedtak:

Fastsettelse av feriepengesats, lønnssats, kurshonorar og treningsavgift for
2022.

BRV har i dag en feriepengesats på 10,3 %. Dette er normen ved 4 ukers ferie. Ved 5
ukers ferie økes satsen vanligvis til 12 %. De fast ansatte i BRV har 25 dagers ferie, noe
som tilsvarer 4 uker og en dag, slik det er pålagt i ferieloven.  Med virkedager menes alle
dager, unntatt søndager og “røde dager”.
Alle ansatte i samme bedrift må ha samme feriepengesats, så i dette tilfelle kan vi ikke
differensiere mellom trenere på tidsbegrenset kontrakt og fast ansatte. Styret må ta
stilling til om vi skal øke satsen til 12 % eller beholde satsen slik den er i dag. BRV er
ikke bundet av tariffavtale og må i utgangspunktet kun forholde seg til ferieloven med
forskrifter.
Lov om ferie [ferieloven] - Lovdata
Styret kan innvilge 5 ukers ferie. Da vil feriepengesatsen økes til 12 %.

Videre må styret fastsette lønn for 2022. BRv har i fjor fulgt frontfagene i forhold til
lønnsøkning for fast ansatte. For trenere på kontrakter ble det i 2021 ikke gitt
lønnsøkning.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1988-04-29-21


Styret må også fastesette kurshnorar for 2022, samt treningsavgift for de ulike gruppene.
Forslag til dette ligger i vedlagte budsjett.

Referat: Det blir vedtatt at alle skal få 12% feriepenger. Det ble også vedtatt at daglig
leder skal få en lønnsøkning på 5% i 2022.


