
Årsmøte i Tromsø badmintonklubb 2022

Tidspunkt: Onsdag 30. mars kl. 19.00

Sted: Perspektivet Museum, Storgata 95

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 i Spond 27. februar 2022.
Frist for innkomne saker var 16. mars, det var da ikke kommet inn noen saker.
Sakspapirer har vært tilgjengelig siden 23. 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.

Det er ingen innkomne saker.

Styret foreslår å øke treningsavgiften for seniorer med 50 kr, fra årlig kr. 1950 til kr. 2000.

7. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. Se vedlegg 4.

8. 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 5.



Vedlegg 1.

ÅRSBERETNING 2021

I de to første ukene av året var det grunnet Corona forbudt med fritidsaktiviteter i hele
landet og hallene i Tromsø var også stengt til trass for et lavt smittetall lokalt.

Til trass for at store deler av året ble preget av Covid-restriksjoner var det stor pågang av
interessenter som ville prøve ut badminton, både blant ungdommer og seniorer.
Vi fikk en god del nye medlemmer; 9 ungdommer og 7 seniorer.

Barne og ungdomstreningene startet opp fra 19. januar og ble avholdt under hele året
takk vare våre flotte trenere, Ingrid, Simen og Adrian.

Først i midten av april kunne seniorer begynne å trene sammen og først kun i grupper
på 10.

AKTIVITETER
Pga fortsatt strenge Covid-restriksjoner måtte klubbens årlige turnering Arctic Open
dessverre avlyses.

Det norske badmintonlandslaget hadde planlagt treningssamling i Tromsø i februar, den
ble avlyst pga Corona.



Eliteserielaget

I september reiste  et blandet seniorlag fra Tromsø badmintonklubb, Hammerfest
badmintonklubb til Oslo for å spille kvalifisering til eliteserie sesongen 2021/22. I
kvalifiseringen møte vi Vestre Aker Badminton og Ålesund Badmintonklubb.
Tromsø vant over Ålesund i kvalifiseringen og ble dermed klar for spill i Eliteserien for
sesongen 2021/2022.

Første serierunde i eliteserien for lag ble spilt på hjemmebane for Tromsø
badmintonklubb. Kampene ble spilt mot Vestre Aker Badminton, Bergen Badmintonklubb
og Frogner IL Badminton. Det ble som forventet en krevende debut mot rutinert og sterk
motstand.2 serierunder gjenstår i første halvår 2022.

https://www.facebook.com/tromsobk?__cft__%5B0%5D=AZUuDgsEWG3ItqI_Zp6IiT2_FWEROVMrzrZKAVEmHcT2edquI3ElN-Aherh_4D4riWwELZI4EnLBX_Mi4VrpYDknSO7pgzGmywZWxT_dl2lPr7tTN-BJ5yDf_HQcTWEbbnUeQ2zDX1mG1yfpPTHV3Wna&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/groups/137099449681827/?__cft__%5B0%5D=AZUuDgsEWG3ItqI_Zp6IiT2_FWEROVMrzrZKAVEmHcT2edquI3ElN-Aherh_4D4riWwELZI4EnLBX_Mi4VrpYDknSO7pgzGmywZWxT_dl2lPr7tTN-BJ5yDf_HQcTWEbbnUeQ2zDX1mG1yfpPTHV3Wna&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/groups/137099449681827/?__cft__%5B0%5D=AZUuDgsEWG3ItqI_Zp6IiT2_FWEROVMrzrZKAVEmHcT2edquI3ElN-Aherh_4D4riWwELZI4EnLBX_Mi4VrpYDknSO7pgzGmywZWxT_dl2lPr7tTN-BJ5yDf_HQcTWEbbnUeQ2zDX1mG1yfpPTHV3Wna&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/vestreakerbadminton/?__cft__%5B0%5D=AZUuDgsEWG3ItqI_Zp6IiT2_FWEROVMrzrZKAVEmHcT2edquI3ElN-Aherh_4D4riWwELZI4EnLBX_Mi4VrpYDknSO7pgzGmywZWxT_dl2lPr7tTN-BJ5yDf_HQcTWEbbnUeQ2zDX1mG1yfpPTHV3Wna&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/groups/176075285765362/?__cft__%5B0%5D=AZUuDgsEWG3ItqI_Zp6IiT2_FWEROVMrzrZKAVEmHcT2edquI3ElN-Aherh_4D4riWwELZI4EnLBX_Mi4VrpYDknSO7pgzGmywZWxT_dl2lPr7tTN-BJ5yDf_HQcTWEbbnUeQ2zDX1mG1yfpPTHV3Wna&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/vestreakerbadminton/?__cft__%5B0%5D=AZUGBeQtv5JdXa95_0smBmA00o6_bE1awsxUOgzzlXZ_Rc8xWUhAWTczDlFba529Y_ZlSaxSY95-K03r1IhTydXWQYxP_DUjaCHqH_lHTX0YphOUE3iRmNlctlXJOby4H7E54ElZ3OgX1W7EmnWHpbxO&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/BergenBK/?__cft__%5B0%5D=AZUGBeQtv5JdXa95_0smBmA00o6_bE1awsxUOgzzlXZ_Rc8xWUhAWTczDlFba529Y_ZlSaxSY95-K03r1IhTydXWQYxP_DUjaCHqH_lHTX0YphOUE3iRmNlctlXJOby4H7E54ElZ3OgX1W7EmnWHpbxO&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/FrognerILBadminton/?__cft__%5B0%5D=AZUGBeQtv5JdXa95_0smBmA00o6_bE1awsxUOgzzlXZ_Rc8xWUhAWTczDlFba529Y_ZlSaxSY95-K03r1IhTydXWQYxP_DUjaCHqH_lHTX0YphOUE3iRmNlctlXJOby4H7E54ElZ3OgX1W7EmnWHpbxO&__tn__=kK-R


I forbindelse med gjenåpningen av idretten satte Norges Idrettsforbund igang kampanjen
#tilbaketilidretten. Målsetningen med kampanjen var å få gamle og nye medlemmer og
frivillige tilbake til idrettslagene. Tromsø badmintonklubb arrengerte i forbindelse  med
dette en treningssamling for ungdommer og inviterte også foresatte til å komme å spille.
Det ble søkt om midler til dette og klubben fikk

Tromsø badmintonklubb deltok på Hadselsmashen og Barents Open i Kirkenes.
I Kirkenes ble det 1. plass i damedobbel til Ingrid og Kristine, 1. plass i herredobbel til
Simen og Adrian, Semifinaler i miks til alle og semifinale i singel til Adrian.

I oktober ble det arrangert klubbmesterskap i Tromsøhallen.

Veteranmesterskapet
I november ble det utsatte Veteranmesterskapet avviklet i Kristiansand og 6 av klubbens
veteraner deltok. Marthe tok veterangullet i 35 damedouble og Vegar tok bronsje i 45+
singel.

https://www.facebook.com/hashtag/tilbaketilidretten?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVQG7E0FRVa6cImxEk9T00bhIMirBuSqKo55MqlUezYXMHkfoex1T4bb8P9bac6zoRGFGPV2klp4KjAaT42_9B5Jm-IhV9-1sahSlNJLt5XTP1hzuXeYaEautvf0B32XMepqctsBUOiaQTqNgj6o5sn&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tilbaketilidretten?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVQG7E0FRVa6cImxEk9T00bhIMirBuSqKo55MqlUezYXMHkfoex1T4bb8P9bac6zoRGFGPV2klp4KjAaT42_9B5Jm-IhV9-1sahSlNJLt5XTP1hzuXeYaEautvf0B32XMepqctsBUOiaQTqNgj6o5sn&__tn__=*NK-R


DIGITAL/ALTERNATIV AKTIVITET

Leder og nestleder deltok på digitalt ledermøte.

Ståle Åbotsvik satt som visepresident i forbundsstyret.

Klubbens årsmøtet ble holdt på Teams i mars.

TBK tok i bruk Spond for å organisere treninger, dele informasjon og avvikle lotterier og
er godt fornøyd med det.

Dugnader:
Det ble arrangert Spondlotteri og Juleblomstersalg.



Vedlegg 2 og 3.





Vedlegg 4.

HANDLINGSPLAN FOR TROMSØ
BADMINTONKLUBB

2022/2023
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 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: Økt oppslutning fra nordnorske klubber til lokale turneringer

Tiltak: §
§ Motivere klubbens spillere til å delta på lokale turneringer
§ Legge til rette for at spillere i egen krets, og nabokretser, ønsker å delta på
turneringer vi arrangerer

7. Lagseriespill
Mål: Tromsø badmintonklubb satser aktivt på lagspill
Tiltak:

§ Eliteserielaget laget og samarbeid med andre nord-norske klubber
opprettholdes
§ Ta initiativ til lagseriespill i egen krets/nabokretser både for seniorer og
aldersbestemt
§ Trenerne vurderer til enhver tid muligheten for å melde på aldersbestemte lag i
aktuell lagseriekrets.



Vedlegg 5

Innstilling 2022

Styret
Leder: Mari Hildung (gjenvalg)

Nestleder: Adrian Olsen-Loe Pedersen (gjenvalg)

Styremedlem: Merete Andreassen (gjenvalg)

Styremedlem: Jørn Hepsøe (gjenvalg)

Styremedlem: Anja Roth Niemi (ny)

Ungdomsrepresentant: Linn Hepsøe (gjenvalg)

Varamedlem: Ståle Åbotsvik (gjenvalg)

Revisorer
Jan Tore Olsborg (gjenvalg)

Rune Ellingsen (gjenvalg)

Valgkomite
Valgkomiteen skal velges etter innstilling fra styret, jfr Lov for Tromsø Badmintonklubb § 19, punkt 1.

Leder: Ingrid Marie Bruvold (gjenvalg)

Medlem: Sandra Wiik (gjenvalg)

Tromsø 20.03.2022

Ingrid Marie Bruvold

Sandra Wiik


