Årsmøte i Tromsø badmintonklubb
Dato:

7. mars kl. 18:00-20:00,
Tromsøhallen møterom innerst i gangen

Møtedeltakere: Åpent møte for klubbens medlemmer og foresatte
Agenda
1. Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle
gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
Innkomne saker:
•
•

Materialforvalter presenteres av styret
Kakelotteri – Elisabeth Konradsen presenterer forslaget

7. Fastsette medlemskontingent
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:
a)
b)
c)
d)

Leder og nestleder
3 styremedlem og 1 varamedlem 1
Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
To revisorer.

e) representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne
representantene.
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges
samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg
avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

1.

Godkjenne de stemmeberettigete.
Klubbens medlemmer over 15 år er stemmeberettiget.

2.

Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
Innkallingen har ligget ute klubbens Facebookside og som eget arrangement
siden 25. januar. Frist for innkomne saker var 21. februar, det var da kommet
inn to saker. Sakspapirer har ligget ute siden 28.februar.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

ÅRSBERETNING
2016
TROMSØ BADMINTONKLUBB
__________________________________________________
2016 har vært et aktivt år for Tromsø badmintonklubb, har holdt ca samme aktivitetsnivå som
i fjor. Klubben har pr 31.12.2016, 62 medlemmer over 18 og 26 medlemmer under 18 år,
totalt 88 medlemmer.
Årsmøte ble avviklet i april og følgende styre ble valgt:
Leder/ Kasserer
Ståle Åbotsvik
Nestleder
Agnethe Hagerup
Medlem:
Merete Andreassen
Medlem:
Yngve Nøkland
Medlem:
Sigurd Myrlund
Vara:
Jørn Kornør

Det ble avviklet 5 styremøter i 2016.
Turneringer:
Klubben har i 2016 arrangert en offisiell turnering - Arctic Open i januar.
Arctic Open i januar hadde 83 deltakere fra 15 klubber. Det ble en flott turnering som gikk
nesten smertefritt. Litt flere spillere fra litt flere klubber enn forrige år, alt i alt en positiv
utvikling.
Klubben arrangerte i tillegg eget klubbmesterskap for seniorer og juniorer med foresatte og
egen familieklasse.
Av eksterne turneringer deltok noen av klubbens spillere på Polarfjäderen i Kiruna, Midnight
Sun i Hammerfest, Vestre Aker Open, Hadselsmashen og Båtsfjord Open.
Det er fortsatt en utfordring å finne aktuelle turneringer for ungene i klubben siden det er få
juniorspillere i andre klubber i egen krets.
Treningssamlinger:
I 2016 har klubben arrangert et nybegynnerkurs. Kurset ble ledet av Merete Andreassen og
Lone Hopstad.
Kretsen arrangerte en treningssamling med Lasse Nyheim og Radu Carlan som instruktører.
Denne samlingen var for både senior og junior.
Økonomi: Klubben har ok økonomi og legger opp denne i tråd med medlemmenes behov.

Foreldrekontakt:
Foreldrekontakter for klubben har vært Britt Anita Mikkelsen og Kjersti Øvernes. Mari
Hildung er kafeansvarlig. Foreldrekontaktene har ansvar for loddsalg og øvrige dugnader,
samt organisering av store og små oppgaver på lokale turneringer og treningssamlinger, i
tillegg til å organisere reiser til eksterne turneringer for ungene.
Dugnader:
Klubben har hatt enkelte dugnader i 2016 – lodd- og blomstersalg, samt drevet kafeen ved alle
klubbens turneringer, klubbmesterskapet og Arctic Open.
Treningstider fra høsten 2016:
Tirsdager 20.00-22.30
Torsdager 16.30-18.00
Søndager 17.00-19.00 (når hallen ikke har vært utleid til andre arrangement)
Klubbens treningsfasiliteter er undret fra høsten 2016, og vi fikk færre baner å spille på. Dette
er samme forhold vi hadde forrige sesong. Klubben har fortsatt barne- og ungdomsgruppe.
For de yngste er det fortsatt krav om at foreldrene må spille med ungene inntil de lærer seg å
treffe ballen godt nok til at de kan spille med hverandre. Rekruttering av trenere har vist seg
svært utfordrende, og vikarer ved fravær likeså. Å ha nok trenere og aktive foreldrekontakter
som bidrar sammen med styret for å sikre et godt opplegg for ungene i klubben, er avgjørende
for å få en god arena for alle medlemmer.
Utvikling:
Totalt sett har 2016 vist en liten oppgang i medlemstall for både barn/ungdom og seniorer.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

Tromsø Badmintonklubb
996122778

Resultatrapport

Regnskapsår: 01.01.2016 - 31.12.2016
Gjelder periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Periode fg år: 01.01.2015 - 31.12.2015

Periode

Akkumulert

Periodeslutt
fg år

3100 Salgsinntekter, avgiftsfri
3110 Salgsinntekt egentilvirkede varer, avgiftsfri

85 673,44
0,00

85 673,44
0,00

50 480,00
90 682,26

3120 Medlemskontigenter
3123 Sponsorinntekt, avgiftsfri

61 723,70
1 407,75

61 723,70
1 407,75

16 641,50
0,00

3125 Sponsorinntekter
3130 Deltakeravgift
3135 Deltakeravgift - spesielle arrangementer

189,29
36 839,87
0,00

189,29
36 839,87
0,00

78 500,00
76 988,00
80 260,10

3150 Loddinntekter
3400 Spesielle offentlige tilskudd
3700 Provisjonsinntekter

24 650,00
0,00
0,00

24 650,00
0,00
0,00

17 079,00
6 626,00
12 506,68

3900 Andre driftsrelaterte inntekter
3948 Lotterier, bingo etc

44 173,00
2 715,05

44 173,00
2 715,05

5 879,45
0,00

257 372,10

257 372,10

435 642,99

Driftsinntekter

Driftskostnader
4110 Innkjøpte varer, avgiftsfritt
4390 Beholdningsendring, vidersalg
6100 Frakt, transport og forsikring
6300 Leie lokaler
6550 Driftsmaterialer
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger
6810 Datakostnad
6820 Trykksaker
6860 Møter, kurs, oppdatering etc.
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig
7320 Reklamekostnader
7395 Øreavrunding
7410 Kontigenter, ikke fradrag
7430 Gaver, ikke fradrag
7450 Kontingent

-144
-2
-6
-41

626,67
419,00
000,00
648,79
0,00
907,50
628,75
0,00
529,68
142,00
-92,00
1,00
120,81
0,00
0,00

-127 153,65
9 154,00
0,00
-76 819,00
-138,80
0,00
-1 750,00
-11 966,00
-104 300,01
-39 263,36
0,00
0,00
-4 000,00
-199,00
-16 042,70

-2 011,00
-2 434,00
-1 137,50

-2 011,00
-2 434,00
-1 137,50

-2 011,00
-6 570,00
-1 306,50

-350 696,70

-350 696,70

-382 366,02

-93 324,60

-93 324,60

53 276,97

65,00

65,00

119,00

Ordinært resultat før skatt

-93 259,60

-93 259,60

53 395,97

Ordinært resultat

-93 259,60

-93 259,60

53 395,97

Årsresultat

-93 259,60

-93 259,60

53 395,97

-11
-2
-40
-61

-34

7500 Forsikringspremier
7600 Lisensavgifter og royalties
7770 Bank og kortgebyrer

Driftsresultat

626,67
419,00
000,00
648,79
0,00
907,50
628,75
0,00
529,68
142,00
-92,00
1,00
120,81
0,00
0,00

-144
-2
-6
-41
-11
-2
-40
-61

-34

Finansielle poster
8040 Renteinntekter, skattefrie

Utskrevet av Ståle Åbotsvik 04.02.2017 13.55.39

Visma eAccounting

Side 1 av 1

Tromsø Badmintonklubb
996122778

Balanserapport

Regnskapsår 01.01.2016 - 31.12.2016
Gjelder periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Ved
periodens
begynnelse

Endring

Ved
periodens
slutt

12 999,00
10 180,00

-2 419,00
-4 158,00

10 580,00
6 022,00

198 671,20

-86 682,60

111 988,60

221 850,20

-93 259,60

128 590,60

221 850,20

-93 259,60

128 590,60

-221 850,20

93 259,60

-128 590,60

0,00

0,00

0,00

-221 850,20

93 259,60

-128 590,60

0,00

0,00

0,00

-221 850,20

93 259,60

-128 590,60

0,00

0,00

0,00

EIENDELER

Omløpsmidler
1460 Innkjøpte varer for videresalg
1500 Kundefordringer
1920 Bankinnskudd

SUM EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Egenkapital (innskutt og opptjent)
2050 Annen egenkapital
Udisponert resultat
Udisponert resultat
Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat)
Gjeld

Sum gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
Avvik

Utskrevet av Ståle Åbotsvik 04.02.2017 13.53.37

Visma eAccounting

Side 1 av 1

Revisorberetning 2016
Som valgte revisorer for Tromsø badmintonklubb har vi revidert klubbens regnskap for 2016.
Årsregnskapet består av resultatregnskap og balanse. Årsregnskapet er utarbeidet av kasserer for
klubben Ståle Åbotsvik. Vår oppgave har vært å gi en uttalelse om regnskapet basert på
gjennomgangen.
Det har ikke vært gjennomført bilagskontroll, men en gjennomgang av resultatregnskapets poster i
dialog med kasserer. Resultatregnskapet viser et underskudd i 2016 på 93 259,60 kroner. På forrige
årsmøte ble det vedtatt et budsjett med like store inntekter og utgifter. Styret har vært kjent med
utviklingen gjennom året og har tatt grep for å bedre resultatet, blant annet ved å vedta mindre
sponsing av ballrør og mindre støtte/høyere egenandel for reiseutgifter til turneringer. En del av
underskuddet skyldes også investering i eget rom i hallen og ny strengemaskin.
Balanseregnskapet viser en egenkapital ved utgangen av 2016 på 128 590,60 kr, hvorav 111 988,60 kr
er omløpsmidler. Det gjør at fjorårets underskudd ikke er dramatisk, men klubbens utgifter må over tid
tilpasses inntektene.
Det er revisorenes oppfatning at regnskapet som er lagt frem gir et korrekt bilde av klubbens
økonomiske situasjon det siste året.

Tromsø, 28. februar 2017

______________
Sindre Myhr

______________
Hallvard Lilleng

6. Behandle forslag og saker.
Innkomne saker:

• Materialforvalter – styret presenterer forslaget
o Holde orden på og vedlikehold utstyr, spesielt nett
o Kjøpe inn treningsutstyr
o Innkjøp av baller
o Ramme inntil 10.000kroner (baller er et nullsumspill og inngår
ikke i denne prisen).
• Kakelotteri – Elisabeth Konradsen presenterer forslaget

7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi
gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.

Kontingent og treningsavgift
Vi er per i dag ikke innenfor regelverket til NIF og må endre dette
Styret foreslår følgende:

• Medlemskontingent
250 kr.
• Treningsavgift –
o Voksne
1250kr.
o Barn /student /familie
750 kr
• Kontingent og avgift må faktureres fra januar til desember
For å komme oss over på rett spor foreslår jeg at vi:
• Fakturerer nye medlemmer
o Medlemskontingent
o Treningsavgift – januar til desember
• Fakturerer gamle medlemmer
o Medlemskontingent 2017 – etter årsmøte
o Treningsavgift – august til desember – etter årsmøtet – 750 kr.

8. Vedta idrettslagets budsjett.

Tromsø Badmintonklubb

Resultatbudsjett
Organisasjonsnr. 996122778
Budsjettnavn: Budsjett 2017
Regnskapsår: 01.01.2017 - 31.12.2017
Beløp i NOK
Driftsinntekter
Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
Sum Driftsinntekter
Driftskostnader
Varekostnad
Annen driftskostnad
Sum Driftskostnader
Driftsresultat

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

1 000
2 000
3 000

1 000

2 500

3 000

17 000
1 000
18 000

1 000

-12 000
-30 938
-42 938
-39 938

-16 422
-16 422
1 578

-14 500
-13 362
-27 862
-24 862

-21 372
-21 372
-20 372

21 500

55 500

23 700

3 000

21 500

55 500

23 700

-17 000
-16 904
-33 904
-12 404

-13 000
-19 809
-32 809
22 691

-9 000
-8 388
-17 388
6 313

Sep

Okt

Nov

Des

Totalt år

2 500

60 000
1 500
61 500

20 000 44 500
21 800
20 000 66 300

24 000
15 000
39 000

273 700
41 300
315 000

-10 000
-15 235
-25 235
-22 735

-7 000
-17 952
-24 952
36 549

-13 000
-914
-13 401
-26 401
-914
-6 401 65 386

-30 000
-14 805
-44 805
-5 805

-125 500
-189 500
-315 000

0

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

HANDLINGSPLAN FOR TROMSØ BADMINTONKLUBB
2017/2018
1. Overordna verdier
TBK skal ha et tilbud til alle som ønsker å spille badminton i Tromsø ut fra sine ønsker, behov og
ambisjoner- og tilbudene skal gi trivsel og utviklingsmuligheter for den enkelte.
TBK skal være en åpen og inkluderende klubb:
 alle skal kunne få et tilbud tilpasset ferdighetsnivå, ønsker, ambisjoner og behov
 ingen skal stenges ute, uansett sosial eller kulturell bakgrunn, kjønn, funksjonshemming, alder,
seksuell legning eller av andre grunner.
 trivsel og glede skal prege samholdet og fellesskapet på alle nivåer i klubben, og klubben skal
skape en trygg arena der alle badmintoninteresserte kan møtes
 vi ønsker at klubben skal være bygget på verdier som respekt, toleranse, likeverd og
menneskeverd.
 klubben skal preges av ærlighet, åpenhet, demokrati og frivillighet

2. Klubborganisering
Mål: Skape økt engasjement og gjennomføringsevne ved å involvere flere spillere og foreldre i klubbens
drift. Delegering av oppgaver utenfor styret
Tiltak:






Fortsatt fokus på å bedre treningsforholdene og treningstidene
Bidra til opprettholdelse av kretsarbeidet
Opprettholde utstrakt kontakt med NBF, delta på forbundstinget med to representanter i 2017
Utvikle organisasjonen gjennom deltagelse på relevante kurs og seminarer som tilbys gjennom
for eksempel NBF, Idrettsforbund, kommunale eller regionale fora.
Årlig foreldremøte på høsten, valg av foreldrekontakter

Oppgavefordeling utenfor styret:
1. Koordinering av trenerrullering og opplegg for treninger
2. Sørge for at klubben får spalteplass i lokalavisen
Ta bilder. Skrive innholdet ferdig for avisen og sende til kontaktperson i avisen.
3. Sponsoravtaler. Søknader til ulike utlyste sponsormidler etc.
4. Dugnadsansvarlig
5. Materialforvalter for utstyrsrom, utstyr og skap i hallen
6. Hjemmesiden og facebook-siden
7. Bestillinger klubbdrakter, spillerskjorter med trykk hos Sportmodern
8. Oppgaver foreldrekontakter
9. Kafeansvarlig ved egne turneringer
10. Årshjul for treningssamlinger og turneringer, inkl. info til medlemmer
11. Strenging av racketer
1

3. Utstyr og fasiliteter
Mål: Ha oppdatert og moderne utstyr og fasiliteter i hallen
Tiltak:
 Søke om flere treningstimer pr uke, formidle behov om at et flertall av timene bør være på
ettermiddagen framfor sent om kvelden
 Innkjøp av tellekasser til resterende 7 baner, samt anskaffe 2-3 sammenleggbare dommerstoler
med tellekasser til turneringer og andre arrangement.
 Holde utstyrsrom ryddig og bestille nødvendig utstyr
 Innkjøp feedemaskin

4. Rekruttering
Mål:
Holde medlemsstallet på omtrent 80, halvparten i aldersgruppa 9-18 år
Tiltak:


Annonsere for inntak av barn 9-18 år to ganger i året.



Oppnå stabilitet i barnegruppa, ivaretakelse for motivasjon for å fortsette



Reportasjer i lokalavisa med fokus på badminton



Fadderordning, inkl oppbacking og feedback på turneringer fra seniorer og foreldre

5. Opplegg for barn og unge
Mål: Ha et godt treningstilbud til barn og unge med vekt på kvalitet og sosial tilhørighet. Utvikling av
spillere på høyt nivå, regionalt og nasjonalt.
Tiltak:
a. Inndeling i treningsgrupper etter alder og ferdighet
• involvere foreldre for de minste ungene
• benytte ungdomsspillere i trening av nybegynnere
• delta på nasjonale badmintonleire/samlinger (avsatt penger i budsjett)
• Avholde 4 treningssamlinger pr sesong
b. Utvikle klubbfølelse og sosialt fellesskap
• Fokusere på verdier i klubben; det viktigste er å ha det gøy
• Trenere skal ha fokus på fellesskap, og stimulere til inkluderende holdninger og
klubbverdier
• Mobbing tolereres ikke og skal konfronteres umiddelbart av trener hvis det forekommer
• De voksne må være gode rollemodeller, både på banen og i fellesskapet. Gjelder både
trenere og øvrige medlemmer i klubben
c. Rekruttering av trenere
• Trenergodtgjøring
• Utdanning av flere trenere, trener-1 kurs
• Iverksette vikarordning
2

10. Foreta følgende valg:
g)
h)
i)
j)
k)

Leder og nestleder
3 styremedlem og 1 varamedlem 2
Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
To revisorer.
Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne
representantene.
l) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges
samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg
avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

