Årsmøte i Tromsø badmintonklubb

Tidspunkt: Mandag 8. mars kl. 19.00
Link til digitalt møte:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2NjMDdlNzEtYTQ0MC
00OTA4LTg4YjktZjg0MzE2YmQ2MTc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3
a%2274e79fbd-8fb9-4dc8-8b48-f8652cf60972%22%2c%22Oid%22%3a%22211fefc1fedb-41da-acab-4809f8f9b866%22%7d
Møtedeltakere: Åpent møte for klubbens medlemmer og foresatte

1. Godkjenne de stemmeberettigede. Klubbens medlemmer over 15 år er stemmeberettiget.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
Innkallingen ble sendt klubbens medlemmer via Min idrett og publisert på klubbens
facebookside 25. januar 2021. Frist for innkomne saker var 22. februar, det var da ikke
kommet inn noen saker. Sakspapirer har vært tilgjengelig siden 1. mars.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
Se vedlegg 1.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. Se vedlegg 2 og 3.

6. Behandle forslag og saker.
Ingen innkomne saker.
Forslag:
Det er av styret foreslått å opprette en komité for klubbens 50 års jubileum i 2022.
Leder: Merete Andreassen
Medlem: Anja Niemi
Medlem: Mari Hildung
Medlem: Ståle Åbotsvik
7. Vedta idrettslagets budsjett. Se vedlegg 4.
8. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. Se vedlegg 5.
9. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder.
b) Tre styremedlemmer og ett varamedlem.
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) To revisorer.
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
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.
Valgkomiteens innstilling, vedlegg 6.

Vedlegg 1.

Årsberetning 2020

2020 startet godt og Tromsø badmintonklubb (TBK) var godt i gang med flere forskjellige
aktiviteter da all idrett ble stengt ned den 12. mars grunnet covid-19. For TBK sin del
varte nedstengingen helt frem til midten av mai. I denne perioden mistet klubben flere av
sine beste og mest aktive ungdomsspillere til andre idretter.
Grunnet covid-19 ble deltakelse ved blant annet disse turneringene avlyst; Polarfjädern i
Sverige, Barents Winter Games i Finland og lagseriespillet i første divisjon.
Henriette Ellingsen ble 2 ganger i løpet av 2020 invitert av Norges badmintonforbunds
toppidrettskomite og landslagstrener Sondre Flåten Jørgensen til å delta på
U17-landslagstreninger i Oslo. En samling ble avlyst grunnet covid-19 og den andre ble
avviklet. Henriette meldte avbud til samlingen.
Hele høsten kunne klubben gjennomføre treninger for ungdom og seniorer med et
maksantall på 20 personer per trening.

AKTIVITETER
TBK arrangerte sin årlige turnering Arctic Open 8. – 9. februar, med 90 deltakere fra Norge,
Sverige og Tyskland.

Hålogaland badmintonkrets
arrangerte i februar treningssamling med Elisa
Wiborg i Tromsø. Det var 13 deltakere fra Tromsø
badmintonklubb.

1.divisjon: TBK spilte halve sesongen med sitt
sammensatte lag med Hammerfest og Kirkenes. Da
nedstengingen kom lå TBK-laget på 2.plass og ante
håp om kvalifiseringsplass for eliteserien. Eliteseriekvalikken er utsatt et år og vi får spille
kvalikkamp til denne. Eliteserien 2020/21 spilles med 6 lag.

Ungdommens badmintonmesterskap
for U15 og U17 i Kristiansand januar 2020.
TBK deltok med Henriette og Linn i og
U17, og U13-spiller Charlotte deltok i U15.
Henriette og Linn fikk bronsjemedalje i
Damedouble U17.

Rankingturneringer: Henriette spilte flere rankingturneringer i 2020, med gode resultater.
Det bidro blandt annet til til invitasjoner til landslagstreninger og to på høsten 2020. Tora og
Charlotte spilte U13 ranking i Oslo januar 2020 og fikk 3. plass i double.

Lagspill U13:
TBK deltok med to lag i Oslofjordserien,
et sammen med Frogner og et med Bygdø.
Begge lagene kvalifiserte seg til landsfinalen
i juni 2020. Den regnes som et høydepunkt i
sesongen for de yngste spillerne og beskjeden om
avlysning ble mottatt med stor skuffelse.

Treningssamling ble arrangert i
november for juniorene. Samlingen
ble avsluttet med lagspill.

Veteranmesterskapet ble avviklet i Ålesund. TBK deltok i 45+ med Merete og Anja.
Adrian var innleid til sekretariat.

DIGITAL/ALTERNATIV AKTIVITET
Leder og nestleder deltok på digitalt ledermøte og badmintonting.
Ståle Åbotsvik deltok på selve møtet og ble valgt til visepresident i forbundsstyret.
I løpet av 2020 er det avholdt 7 styremøter, hvorav 3 var digitale. Et digitalt foreldremøte ble
avholdt på høsten.
TBK pleier å delta på Barnas dager hvert år, i år ble ungdommer fra klubben filmet mens de
presenterte sporten vår. Filmen ble presentert på Barnas digitale dag, som er en markering
av FNs barnekonvensjon med spesielt fokus på barn i Tromsø. I filmen fikk man lære mer
om barns rettigheter, og man fikk et innblikk i det store og varierte fritidstilbudet som finnes i
Tromsø kommune.
Dugnader:
Påsketulipaner (avlyst grunnet corona).
Juleblomstersalget ble gjennomført med 11000 kr i gevinst.

Vedlegg 2 og 3.

Vedlegg 4.

Vedlegg 5.

HANDLINGSPLAN FOR TROMSØ
BADMINTONKLUBB
2021/2022
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 en tydeligere struktur på klubborganiseringen gjennom oppretting av
komiteer med ulike ansvarsområder.
Tiltak:
Etablere en komitestruktur innenfor følgende områder:
-Administrasjon, sport, arrangement, kommunikasjon, sponsor, utstyr.
Engasjere klubbens medlemmer til å bidra i de ulike komiteene.

3. Rekruttering
Mål:
Øke medlemstallet til omtrent 100, halvparten i aldersgruppa 7-18 år. Økt rekruttering
blant barn og ungdom.
Tiltak:
§ A
 nnonsere for inntak av barn 10-18 år to ganger i året.

§ Badminton i skole/skoleprosjekt
§ Mini-ton 7-10 år

4. Trenerutvikling
Mål: Tromsø badmintonklubb skaper spilleglede, utvikler ferdigheter og prestasjoner
ved å ha kompetente og motiverte trenere
Tiltak:
§ Aktiv rekruttering av egne spillere til treneroppgaver for klubben
§ Prioritere Trener-1 utdanning for nye trenere
§ Prioritere Trener-2 utdanning for aktive og motiverte Trener-1

5. Utvikle klubbfølelse og sosialt fellesskap
Mål: Ha et godt treningstilbud til barn og unge med vekt på kvalitet og sosial tilhørighet.
Tiltak:
§ 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 voksne medlemmer

6. Arrangementer
Mål: Klubben ønsker å søke om å være arrangør av nasjonale mesterskap og
rankingturneringer de kommende år
Tiltak: § Søke om å arrangere Veteranmesterskapet i 2022
§ i 2022 sende inn søknad om en rankingturnering i aldersbestemt

7. Lagseriespill
Mål: Tromsø badmintonklubb satser aktivt på lagspill
Tiltak:
§ 1.divisjonslaget og samarbeid med andre nord-norske klubber opprettholdes
§ Trenerne vurderer til enhver tid muligheten for å melde på aldersbestemte lag i
aktuell lagseriekrets.

Vedlegg 6.

Innstilling 2021
Styret
Leder: Mari Hildung
Nestleder: Adrian Olsen-Loe Pedersen
Styremedlem: Merete Andreassen
Styremedlem: Jørn Hepsøe
Styremedlem: Simen Eggøy Olson
Ungdomsrepresentant: Linn Hepsøe
Varamedlem: Ståle Åbotsvik
Alle er på gjenvalg.

Revisorer
Rune Ellingsen (gjenvalg).
Jan Tore Olsborg (ny)

Valgkomite
Valgkomiteen skal velges etter innstilling fra styret, jfr Lov for Tromsø Badmintonklubb § 19, punkt 1.
Ingen av nåværende medlemmer i valgkomiteen ønsker gjenvalg.
Leder: Ingrid Marie Bruvold (ny)
Medlem: Sandra Wiik (ny)
Medlem: Silje Anett Larsen (ny)

Tromsø 18.02.2021
Anja Roth Niemi
Kjersti Øvernes
Eva Åbotsvik
Henriette Ellingsen

