ÅRSMELDING 2016 HÅLOGALAND BADMINTONKRETS
Styret:
Årsmøte 2016 ble avviklet i april og følgende styre ble valgt for 2 år:
Leder Merete Andreassen, Tromsø BK.
Kasserer:

Anja R. Niemi, Tromsø BK.

Styremedlem: Ketil Olsen, Bodø BK.
Styremedlem: Kent Nyheim, Hadsel BK.
Ungdomsrepresentant: Eva Forsaa Åbotsvik, Tromsø BK.
Styremøter:
18.4.2016 via Skype
28.5.2016 i Hammerfest
8.11.2016 via Skype

Medlemmer:
Kretsen har i 2016 hatt 4 aktive klubber; Tromsø, Hadsel, Harstad og Bodø.
Det spilles badminton flere steder i kretsen, men disse klubbene er ikke registrerte
badmintonklubber eller idrettslag. Kretsen ønsker å jobbe for å få flere registrerte klubber og flere
aktive spillere. Dette arbeidet er så vidt påbegynt, og de foreløpige svar er at de ikke ønsker å
fortsette med badminton som mosjon og ikke bruke ressurser på administrasjon.
Tromsø er den største klubben i kretsen med 88 medlemmer, Hadsel har 34, Bodø 32 og Harstad 9
medlemmer. Kretsen ønsker at det er flere medlemmer i klubbene, og spesielt å øke antall barn i
klubbene er viktig med tanke på kretsens framtid.

Aktiviteter:



Det ble arrangert et Trener 1 kurs over to helger i januar og april i samarbeid med Tromsø
badmintonklubb. 10 nye trenere ble utdannet.
Kretsen deltok på NBFs Landsting med to representanter, Anja Roth Niemi og Kent Nyheim, i
Oslo i juni. Flere viktige saker som berører aktiviteten i vår krets ble tatt opp. Merete
Andreassen ble valgt inn i NBFs Utviklingskomité.






Ekstraordinært årsmøte ble avviklet i Hadsel i oktober 2016. Formålet var å behandle og
vedta ny lovnorm for kretsen.
Kretsen ble registrert i Enhetsregisteret 11.10.2016, med organisasjonsnummer 917 860 718.
I november ble det arrangert kretstreningssamling i Tromsø med Radu Carlan og Lasse
Nyheim som instruktører. Det var 25 deltakere totalt i alle aldre.
Det ble ikke arrangert Kretsmesterskap i 2016. KM var opprinnelig planlagt gjennomført i
desember 2016, men ble utsatt til mars 2017.

Økonomi:
Etter flere år med lite aktivitet, hvor det ikke ble søkt om grunnstønad eller aktivitetstilskudd, var
kretsens økonomi god i 2016. Vi fikk tildelt stønader fra Troms Idrettskrets for 2015 og 2016.
Utgiftene er i stor grad tilknyttet treningssamling høsten 2016, samt egenandel og reiseutgifter for
Landstinget.

