
 
 
 
Årsmøte i Tromsø badmintonklubb 
 
Tidspunkt: Mandag 9. mars kl. 18:30  
Møtested: Radisson Blu Hotel Tromsø  
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 10. februar 2020. Frist for innkomne saker var 24. februar, det var da ikke 
kommet inn noen saker. Sakspapirer har vært tilgjengelig siden 2. 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. Ingen forslag. 
 
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 2019 
  
Aktiviteter 
Tromsø badmintonklubb har deltatt på turneringer i alle aldersklasser både lokalt, nasjonalt og 
internasjonalt. 
  
Klubben arrangerte Kretsmesterskap i Hålogaland badmintonkrets  i januar, og Arctic Open i 
uke 6, med 90 deltakere fra Norge, fra sør til nord, og Tyskland og Sverige 
  
Mars var en aktiv aktivitetsmåned; TBK i Veteranmesterskapet i Orkanger der 1. Plassen i 
DS V45 gikk til Tromsø. TBK deltok også på turneringen Polarfjädern i Kiruna, Sverige. 
 
I sluttspillet for førstedivisjonslaget vårt ble resultatet en fjerdeplass av 8 lag, en prestasjon vi 

er godt fornøyd med. 

Sist i mars deltok 5 av TBKs unge spillere deltok i turneringen "Frognerkyllingen" i vårlige 

omgivelser i sør. Tora, Olai, Charlotte, Eirik og David representerte klubben på en positiv måte. 

UBM april 2019 i Oppsal Arena i Oslo: Ungdommens badmintonmesterskap er Norges 

største turnering for ungdom, og har U15 og U17 som målgruppe. TBK var representert med 

Henriette Ellingsen, Eva Åbotsvik og Linn Hepsøe. Tromsøs fikk sine første UBM-medaljer, 

bronse i double til Elingsen og Åbotsvik. 

  



TBK sine trenere Merete, Lone, Adrian og Gintar arrangerte ekstratrening for klubbens 

ungdommer lørdag 6. april. 

  

TBK deltok på turnering Midnattssol i Hammerfest i mai. 

  
Slutspill lagserien U13 
3.plass og flott pokal og medaljer til Tromsø/Bygdø i landsfinalen. Gratulerer så masse 

Frogner/Tromsø tok en flott 7.plass. 

  

Norges Badminton Forbund arrangerte paraidrettsdag i Tromsø. Tromsø Badmintonklubb var til 

stede for å vise frem klubben og idretten. Adrian Olsen-Loe Pedersen la til rette for at alle fikk 

prøve å serve på serve-veggen og spille over nett. 

  

Sesongavslutning 

Det ble arrangert sesongavslutning med foreldreturnering og pizza i Tromsøhallen i juni. Takk til 

hovedtrener Merete Andreassen og hennes trenere for sesongen 2018-2019. 

 

TBK deltar på Knut Liland Køpp juli 2019 i Kolvereid. 

 

Ledermøte i Oslo, leder og nestleder deltok på møtet. 

 

Hålogaland badmintonkrets med Merete Andreassen og Kent Nyheim i spissen arrangerte for 

første gang sommercamp for barn og ungdom på Bardufoss i august. Campen varte i 4 

dager og instruktører var Vilde Espeseth og Lasse Nyheim. 

  

TBK arrangerte klubbmesterskap 14. september. 31 deltakere! 

Sosialt på kvelden for ungdommer på Tromsøbadet og på Egon for seniorer. 

 

Klubben deltok med spillere på de lokale turneringene i kretsen Hadselsmashen på Stokmarknes 

i oktober og Polarsirkel cup i Bodø i november. 

  

https://www.facebook.com/merete.andreassen.5?__tn__=K-R&eid=ARBac7YY6OSEFZG6XFzsaS54nHJjaDWzUDW3fcbmNWV-EB_dtQgiQ4iwrYGSTxzRgDnyYOWpfAgOnPk2&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBNgDdlRXBQYnpJvAvy5A3slu0m5nQfXJAG1JpyRznLqfNxJYGx_32SB74aoA9o7VWSw-tbHisV486hu1oqXFD6SyFz7L8F4ovuDiucDzit-yiOITbv7dHkgemcf5_zzy9-06vn-W_-HoGXtQqZ7T-02wSo92yFzBRj1uohf_nrqNsmqIAXtTQNw6fOhRjJqN9y-0_e7D40chKcf4aq7pfeJpY4Fj96YsO_GauabGYvFxVgS_iVviP-xclO2qvwm2aSWLlo-RlkTPP3-GXsLzjiXs1y-0SKKAt8dbOZISUNmDwJHzxTmErrl_Fj_13FHyG8QvL0gbf-F4DfssDAtJPU-A
https://www.facebook.com/kent.nyheim1?__tn__=K-R&eid=ARDTgLFG8LkxWjnptWxv2kfVwjMUxwamCOrSY8gLUjNmsDQQ1xBV7p1sUrcwZj8cyIJzwkky9iX4eaWO&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBNgDdlRXBQYnpJvAvy5A3slu0m5nQfXJAG1JpyRznLqfNxJYGx_32SB74aoA9o7VWSw-tbHisV486hu1oqXFD6SyFz7L8F4ovuDiucDzit-yiOITbv7dHkgemcf5_zzy9-06vn-W_-HoGXtQqZ7T-02wSo92yFzBRj1uohf_nrqNsmqIAXtTQNw6fOhRjJqN9y-0_e7D40chKcf4aq7pfeJpY4Fj96YsO_GauabGYvFxVgS_iVviP-xclO2qvwm2aSWLlo-RlkTPP3-GXsLzjiXs1y-0SKKAt8dbOZISUNmDwJHzxTmErrl_Fj_13FHyG8QvL0gbf-F4DfssDAtJPU-A
https://www.facebook.com/vilde.espeseth?__tn__=K-R&eid=ARB-Csrih-OB2mLxpLkKDyLEEvWSpDpIPE94mhSgTZSbb6w9FoRYjMNQ1kOR4sxFSvaUJhWZ9rr1jvjG&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBNgDdlRXBQYnpJvAvy5A3slu0m5nQfXJAG1JpyRznLqfNxJYGx_32SB74aoA9o7VWSw-tbHisV486hu1oqXFD6SyFz7L8F4ovuDiucDzit-yiOITbv7dHkgemcf5_zzy9-06vn-W_-HoGXtQqZ7T-02wSo92yFzBRj1uohf_nrqNsmqIAXtTQNw6fOhRjJqN9y-0_e7D40chKcf4aq7pfeJpY4Fj96YsO_GauabGYvFxVgS_iVviP-xclO2qvwm2aSWLlo-RlkTPP3-GXsLzjiXs1y-0SKKAt8dbOZISUNmDwJHzxTmErrl_Fj_13FHyG8QvL0gbf-F4DfssDAtJPU-A
https://www.facebook.com/lasse.nyheim?__tn__=K-R&eid=ARB_5EEtLi-WA3p4nvF3x0Tb4rbUXrk1NumwnP_OW01af7luW-FqhF7tegWusTcC4mFvBGZF7_Q89b7A&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBNgDdlRXBQYnpJvAvy5A3slu0m5nQfXJAG1JpyRznLqfNxJYGx_32SB74aoA9o7VWSw-tbHisV486hu1oqXFD6SyFz7L8F4ovuDiucDzit-yiOITbv7dHkgemcf5_zzy9-06vn-W_-HoGXtQqZ7T-02wSo92yFzBRj1uohf_nrqNsmqIAXtTQNw6fOhRjJqN9y-0_e7D40chKcf4aq7pfeJpY4Fj96YsO_GauabGYvFxVgS_iVviP-xclO2qvwm2aSWLlo-RlkTPP3-GXsLzjiXs1y-0SKKAt8dbOZISUNmDwJHzxTmErrl_Fj_13FHyG8QvL0gbf-F4DfssDAtJPU-A


6 Tromsøspillere deltok på Bygdø høsttreff  i oktober i U13 og U15 klassene. God stemning i 

laget, og gode resultater! Gratulerer til Charlotte og Adele med 1. plassen i Damedouble U13, og 

2. plass til Charlotte i Damesingel U13. 

  

Lagserie U13 og senior 1.divisjon: 
Også i sesongen 2019/2020 stiller klubben lag i U13 i samarbeid med Frogner og Bygdø. 

Seniorlaget vårt samarbeider med Hammerfest. Etter halvspilt seriespill ligger alle lagene 

våre i toppsjiktet av tabellene. 

  

Rankinger: 

Klubben har deltatt på forbundets rankingturneringer i U13 og U17. Spillerne våre henger godt 

med og ligger halvveis i sesongen godt an på den nasjonale rankinglisten. 

  

TBK var i november på plass på Barnas dager i Skarphallen, klubben deltok med 

ungdommer, trenere og ledere. 

 

I november ble det arrangert foredrag for klubbens medlemmer, foresatte og trenere i regi av 

Anti Doping Norge. 
  

11. desember Juleavslutning for barn og ungdommer, med kveldsmat og 

trenerkonkurranse. 

  

  

Dugnader 
Januar-Landslotteriet Norges badmintonforbund, inntekt til klubben kr. 6000 
Kafe Arctic Open, inntekt til klubben ca. kr. 5000. 
Påsketulipaner 55 st, inntekt til klubben kr. 3400 
Vårrydde-dugnad 5000 kr 
17. mai kafé, 3305 kr 
Godterisalg Nordkak 7000 kr 
Desember-Landslotteriet Norges badmintonforbund, inntekt til klubben kr. 7000 
Julestjerner, inntekt til klubben kr. 8700 
  

  

  



Vedlegg 2 
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Vedlegg 4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg 5 
  

HANDLINGSPLAN FOR TROMSØ 
BADMINTONKLUBB 

2019/2020 
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: 



§  Annonsere for inntak av barn 7-18 år to ganger i året. 

§ Badminton i skole/skoleprosjekt 

§ Mini-ton 

  

4. 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 medlemmer i klubben 
  
Arrangementer 

-50-årsjubileum, Veteran 21/22 
-Ranking U15 20/21 
-Ranking 22/23 
-U23 NM 23/24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg 6 

Valgkomiteens innstilling  
  
Leder: Mari Hildung (gjenvalg) 

Nestleder: Adrian Olsen-Loe Pedersen (gjenvalg) 

Styremedlem: Merete Andreassen (gjenvalg) 

Styremedlem: Simen Eggøy Olson (ny) 

Styremedlem: Jørn Hepsøe (ny, tidligere vara) 
 
Ungdomsrepresentant: Linn Hepsøe (gjenvalg) 
 
Varamedlem: Ståle Åbotsvik (ny, tidligere styremedlem) 

Revisorer 
Jørn Kornør (gjenvalg) 

Rune Ellingsen (gjenvalg) 

 

Valgkomité 
Valgkomiteen skal velges etter innstilling fra styret, jfr Lov for Tromsø Badmintonklubb § 19, 
punkt 1. Vi har likevel forhørt oss om aktuelle kandidater. Styret står selvfølgelig fritt til å se 
bort fra dette. 

 
Leder: Kjersti Øvernes 

Medlem: Henriette Ellingsen 

Medlem: Eva Åbotsvik 

Varamedlem: - 

  

  

Tromsø 17.2.2020 

  

Anja Roth Niemi Lone Røed Hopstad 


