
 

Årsmøte i Tromsø badmintonklubb 
Dato:  Mandag 19. februar kl. 19:00 
Møtested:  Radisson Blu Hotel Tromsø 
 
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.  

7. Fastsette medlemskontingent 

8. Vedta idrettslagets budsjett. 

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

10. Foreta følgende valg: 

a) Leder og nestleder 
b) 3 styremedlem og 1 varamedlem 
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. 
d) 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 16. januar. Frist for innkomne saker var 5. februar, det var da ikke 
kommet inn noen saker. Sakspapirer har ligget ute siden 12.februar.  

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

 

  



 

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 

ÅRSBERETNING 2017 
TROMSØ BADMINTONKLUBB 

_____________________________________________ 
2017 har vært et aktivt år for Tromsø badmintonklubb, har holdt omtrent samme 
aktivitetsnivå som i fjor.  Klubben har pr 31.12.2017, 62 medlemmer over 18 og 26 
medlemmer under 18 år, totalt 88 medlemmer. 
 
Årsmøte ble avviklet i mars og følgende styre ble valgt: 

• Leder/ Kasserer  Ståle Åbotsvik 
• Nestleder  Agnethe Hagerup 
• Medlem:   Merete Andreassen 
• Medlem:   Yngve Nøkland 
• Medlem:   Jørn Kornør 
• Vara:    Morten Andre Olsen 

Det ble avviklet 7 styremøter i 2017. 
 
Foreldrekontakt: 
Foreldrekontakter for klubben har vært Britt Anita Mikkelsen og Kjersti Øvernes fram til 
foreldremøtet i oktober 2017. Mari Hildung ble valgt til ny foreldrekontakt. 
Foreldrekontaktene har ansvar for loddsalg, dugnader, samt organisering av store og små 
oppgaver på lokale turneringer og treningssamlinger. Også organisering av reiser til eksterne 
turneringer for ungene er etter hvert en stor oppgave 
 
Dugnader: 
Faste dugnader i 2017 var badmintonforbundets lotteri, salg av julestjerner og påsketulipaner. 
Foreldrene arrangerer kafe ved alle klubbens turneringer, klubbmesterskapet og Arctic Open 
som gir gode inntekter, avhengig av antall deltakere selvsagt.  I tillegg har U13 laget hatt 
flaskeinnsamling og vaffelsalg på Coop spesielt til inntekt for deltakelse i lagserie i 
Oslofjorden badmintonkrets 
 
Treningstider fra høsten 2017: 

• Tirsdager 19.30-21.00 Tromsøhallen, barnetrening 
• Tirsdager 21.00-22.30  Tromsøhallen, seniortrening 
• Torsdager 18.00-20.00  Tromstun, barnetrening 
• Torsdager 20.30-22.00  Krafthallen, seniortrening 
• Fredager 18.30-20.30  Tromsøhallen, alle 
• Søndager 17.00-19.00  Tromsøhallen, alle (når hallen ikke har vært utleid til 

andre arrangement) 
 



 

 
Opprinnelig timetildeling høsten 2017 var ganske kritisk for barneidretten i klubben ved at vi 
ikke fikk tildelt treningstid på ettermiddag. Etter god dialog med Idrettsrådet ble det funnet 
plass til barnetrening i gymsalen på Tromstun ungdomsskole. Dette bidro også til god 
rekruttering fra området, og 15-20 barn i 9-12 årsalderen trener der nå. Imidlertid har vi kun 
1/3 av gymsalen der skilleveggen dekker bakdelen av begge badmintonbanene. Det er en 
utfordring å lage gode treninger med badminton, det blir mye alternative opplegg da det er alt 
for trangt for så mange unger. Tromstun er en kjempefin hall og vi håper vi fortsatt kan trene 
der neste sesong, men med minimum 2/3 deler av gymsalen.  
På medlemsmøtet høsten 2017 ble det kommentert for seniorene at kun 1,5 time 
tirsdagskveldene var lite.  Fredagskveld er ikke gunstig treningstid.  Det ble derfor besluttet å 
betale for leie krafthallen i tillegg.  
Klubben har ikke trenere for seniorer, men for barna har Merete Andreassen, Lone Hopstad 
og Simen Eggøy Olson vært stabile trenere for barna det siste året.  
 
Turneringer: 
Klubben har i 2017 arrangert en offisiell turnering - Arctic Open i januar.  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 sitt årlige klubbmesterskap i september, med god deltakelse.   
Det ble satt opp en helg i november med treningskamper for lagspill. De fleste i klubben har 
kun erfaring med individuell konkurransespill, men alle hadde positive tilbakemeldinger og 
ønske om å gjøre dette flere ganger. 
Av eksterne turneringer deltok noen av klubbens spillere på Polarfjäderen i Kiruna, Midnight 
Sun i Hammerfest, Vestre Aker Open, Hadselsmashen, Polarsirkel cup i Bodø og 
Jubileumsturnering i Bygdø. 
Det er fortsatt en utfordring å finne aktuelle turneringer for ungene i klubben siden det er få 
juniorspillere i andre klubber i egen krets.  Lagspill for U13 og U15 er derfor heller ikke 
mulig å delta på i egen krets, og erfaringer fra andre kretser er at lagspill er for mange barn 
mer inspirerende enn individuelle konkurranser.  Klubben søkte om å få delta med et 
sammensatt lag med Bygdø badmintonklubb i Oslofjorden badmintonkrets sin lagserie. Det 
fikk vi innvilget og laget har klart seg godt halvveis i serien. Målet er landsfinale i Kragerø 
juni 2018. Selv om laget vårt ikke kvalifiserer seg har det så langt vært en veldig positiv 
erfaring for spillerne. 
 
  
Utvikling: 
Totalt sett har 2017 vist en liten oppgang i medlemstall for både barn/ungdom og seniorer. 

  



 

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.  

  



3100 Salgsinntekter, avgiftsfri
3110 Salgsinntekt egentilvirkede varer, avgiftsfri
3120 Medlemskontigenter
3123 Sponsorinntekt, avgiftsfri
3125 Sponsorinntekter
3130 Deltakeravgift
3150 Loddinntekter
3900 Andre driftsrelaterte inntekter
3948 Lotterier, bingo etc

4110 Innkjøpte varer, avgiftsfritt
4390 Beholdningsendring, vidersalg
6100 Frakt, transport og forsikring
6300 Leie lokaler
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger
6810 Datakostnad
6860 Møter, kurs, oppdatering etc.
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig
7320 Reklamekostnader
7395 Øreavrunding
7410 Kontingenter, ikke fradrag
7500 Forsikringspremier
7600 Lisensavgifter og royalties
7770 Bank og kortgebyrer
7830 Konstaterte tap på fordringer

8040 Renteinntekter, skattefrie

Regnskapsår: 01.01.2017 - 31.12.2017 

Gjelder periode: 01.01.2017 - 31.12.2017 
Periode fg år: 01.01.2016 - 31.12.2016

Periode Akkumulert
Periodeslutt

fg år
 
Driftsinntekter

102 079,94 102 079,94 85 673,44
10 096,00 10 096,00 0,00
40 223,24 40 223,24 61 723,70

0,00 0,00 1 407,75
0,00 0,00 189,29

46 150,00 46 150,00 36 839,87
25 480,00 25 480,00 24 650,00
57 896,02 57 896,02 44 173,00
17 834,61 17 834,61 2 715,05

299 759,81 299 759,81 257 372,10

Driftskostnader
-99 542,87 -99 542,87 -144 626,67
-1 510,00 -1 510,00 -2 419,00

0,00 0,00 -6 000,00
-33 436,50 -33 436,50 -41 648,79

0,00 0,00 -11 907,50
-949,00 -949,00 -2 628,75

-29 746,29 -29 746,29 -40 529,68
-79 431,21 -79 431,21 -61 142,00

-389,33 -389,33 -92,00
0,00 0,00 1,00

-22 511,96 -22 511,96 -34 120,81
-2 081,00 -2 081,00 -2 011,00

-19 189,00 -19 189,00 -2 434,00
-1 291,50 -1 291,50 -1 137,50

-650,00 -650,00 0,00
-290 728,66 -290 728,66 -350 696,70

Driftsresultat 9 031,15 9 031,15 -93 324,60

Finansielle poster
62,00 62,00 65,00

 
Ordinært resultat før skatt 9 093,15 9 093,15 -93 259,60

Ordinært resultat 9 093,15 9 093,15 -93 259,60

Årsresultat 9 093,15 9 093,15 -93 259,60

Resultatrapport
Tromsø Badmintonklubb 
996122778

Utskrevet av Ståle Åbotsvik 04.02.2018 15.25.22 Visma eAccounting
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1460 Innkjøpte varer for videresalg
1500 Kundefordringer
1920 Bankinnskudd

2050 Annen egenkapital

Regnskapsår 01.01.2017 - 31.12.2017 

Gjelder periode: 01.01.2017 - 31.12.2017 

Ved
periodens
begynnelse Endring

Ved
periodens

slutt

EIENDELER

 
Omløpsmidler

10 580,00 -1 510,00 9 070,00
6 022,00 618,00 6 640,00

111 988,60 9 985,15 121 973,75
128 590,60 9 093,15 137 683,75

 
SUM EIENDELER 128 590,60 9 093,15 137 683,75

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Egenkapital (innskutt og opptjent)

-128 590,60 -9 093,15 -137 683,75
 
Udisponert resultat

Udisponert resultat 0,00 0,00 0,00
 
Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat) -128 590,60 -9 093,15 -137 683,75

Gjeld
 
 
 
Sum gjeld 0,00 0,00 0,00

SUM EGENKAPITAL OG GJELD -128 590,60 -9 093,15 -137 683,75

Avvik 0,00 0,00 0,00

Balanserapport
Tromsø Badmintonklubb 
996122778

Utskrevet av Ståle Åbotsvik 04.02.2018 15.24.34 Visma eAccounting
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Revisorberetning 2017 

 

Som valgt revisor for Tromsø badmintonklubb har jeg revidert klubbens regnskap for 2017. 

Årsregnskapet er utarbeidet av kasserer for klubben Ståle Åbotsvik. Min oppgave har vært å gi en 

uttalelse om regnskapet basert på gjennomgangen. 

Det har ikke vært gjennomført bilagskontroll, men en gjennomgang av resultat, balanse og fordringer 

sammen med kasserer. 

Resultatregnskapet viser et overskudd i 2017 på 9 093,15 kroner. På forrige årsmøte ble det vedtatt et 

budsjett med like store inntekter og utgifter, så resultatet overgår budsjettert resultat.  

Balanseregnskapet viser en egenkapital ved utgangen av 2017 på 137 683,75 kr, hvorav 121 973,75 kr 

er omløpsmidler. Omløpsmidlene sett i forhold til omsetning og utgifter viser at klubben har god 

likviditet og stort økonomisk handlingsrom. 

Det er revisors oppfatning at regnskapet som er lagt frem gir et korrekt bilde av klubbens økonomiske 

situasjon det siste året. 

 

Tromsø, 12. februar 2018 

 

______________ 

Sindre Myhr 

 



 

6. Behandle forslag og saker. 

Ingen innkomne saker. 

  

 
 

  



 

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     1750 kr 
o Barn /student   1000 kr 

• Kontingent og avgift må faktureres for perioden januar til desember.  
• Kontingent og avgift faktureres gjennom minidrett.no  

 

  



 

8. Vedta idrettslagets budsjett. 

  



Firmanavn Tromsø Badmintonklubb

Organisasjonsnummer 996122778 Inntekter må registreres med positive verdier og kostnader med negative verdier. 

Regnskapsår start (DDMMÅÅÅÅ) 20180101 Beløp må registreres i NOK, ikke TNOK.

Regnskapsår slutt (DDMMÅÅÅÅ) 20181231

Valuta NOK

Budsjettnavn Budsjett 2018

Konto Beskrivelse jan - 18 feb - 18 mar - 18 apr - 18 mai - 18 jun - 18 jul - 18 aug - 18 sep - 18 okt - 18 nov - 18 des - 18 Total

3100 Salgsinntekter, avgiftsfri 44 855 11 470 4 220 5 612 2 990 920 4 140 18 030 1 290 8 553 102 080

3110 Salgsinntekt egentilvirkede varer, avgiftsfri 10 096 10 096

3120 Medlemskontigenter 2 336 2 627 1 653 4 842 3 871 483 242 725 2 000 6 955 11 395 3 094 40 223

3130 Deltakeravgift 16 200 3 500 4 750 300 11 200 10 200 46 150

3150 Loddinntekter 4 040 21 440 25 480

3900 Andre driftsrelaterte inntekter 2 195 2 507 3 000 50 194 57 896

3948 Lotterier, bingo etc 2 188 9 580 2 250 3 817 17 835

SUM INNTEKTER 299 760

4110 Innkjopte varer, avgiftsfritt -17 238 -888 -12 749 -7 609 -14 829 -7 020 -39 210 -99 543

6300 Leie lokaler -6 082 -16 017 -480 -1 015 -1 100 -8 743 -33 437

6810 Datakostnad -679 -150 -120 -949

6860 Moter, kurs, oppdatering etc. -27 198 -593 -143 -64 -1 749 -29 747

7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig -4 686 -13 362 -13 342 -19 609 -10 570 -17 863 -79 432

7320 Reklamekostnader -266 -123 -389

7410 Kontingenter, ikke fradrag -6 525 -5 462 -2 323 -2 250 -2 830 -3 122 -22 512

7500 Forsikringspremier -2 081 -2 081

7600 Lisensavgifter og royalties -2 389 -16 800 -19 189

7770 Bank og kortgebyrer -91 -78 -52 -59 -149 -71 -342 -69 -71 -76 -72 -165 -1 295

SUM UTGIFTER -288 574

8040 Renteinntekter, skattefrie 16 18 16 12 62

RESULTAT 11 248



 

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

  







 

10. Foreta følgende valg: 

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