
31.10.18 Referat styremøte, TBK 
Sted: Hos Merete kl. 2030-2230 
Til stede: Eva, Yngve, Ståle, Jørn, Merete, Britt Anita og Mari 
 
 
Sak 35/18 Gjennomgang økonomi 
Siden vi i år har tre lag i lagserien i Oslo bruker klubben mer penger enn vi har. Klubben 
sponser reiser og overnatting på alle.  
Det blir ca 10000 kr på junior/ 12000 kr seniorer på hvert lagspill. 
Det er lagspill 5 ganger per sesong. 
 
For at vi skal kunne være med i lagserien med tre lag 5 ganger trenger vi ca 100 000 kr. 
Disse pengene må vi tjene inn. Det må søkes penger og skaffes sponsorer! Det å arrangere 
store konkurranser gir penger i kassen. 
 
Britt Anita tar saken med å komme igang med å lage et standardskriv om sponsing av 
klubben. Her må vi alle bidra, eller få tak i noen i klubben som kan jobbe spesielt med dette! 
 
 
Sak 39/18 Premie navnekåring ballmater 
Siden klubben har fått penger av Sparebank Nord-Norge til ballmater har vi invitert Lars 
Nymo Trulsen fra SNN til å være med å kåre en vinner av “beste navn” på ballmateren.  
Dette gjøres sammen med ungdomsjentene og klubbens leder tirsdag 6. november i 
Tromsøhallen. Premien er en racketbag og drikkeflaske. 
 
 
Sak 40/18 Arctic Open 9.-10. februar 2019 
Mari Hildung ble valgt til turneringsleder og har som oppgave å ha oversikt på alt som skal 
gjøres i forbindelse med gjennomføring av turneringen.  
 
Ståle Åbotsvik ble valgt til turneringens oppmann.  
 
Prioritet en er å lage å få ut invitasjonen på facebook. Når det er klart åpnes det for 
påmelding. Forbundet sender ut invitasjon til alle klubber.  
 
Merete spør Kirsten om hun vil gjøre trekningen.  
 
Krafthallen er booket lørdag og søndag. Britt Anita tar kontakt med Krafthallen for å 
eventuelt booke gammelhallen på lørdagen. 
 
Påmeldingsavgiften ble bestemt til: 
Seniorer: 300 kr 
Juniorer: 200 kr (dette er den eneste turneringen der juniorer betaler for å være med i løpet 
av året). 
 



Det ble bestemt at turneringen har pengepremier i klassen senior A, og medaljer i de andre 
klassene. 
 
Bankett og aktivitet for juniorene arrangeres av foreldrekontakt. Klubben bidrar med 2500 kr 
til dette. 
 
Jørn ansvarlig for å booke bankett på Steakers for de voksne. 
 
Jørn og Ståle skal se på sponsorer til programbladet. 
 
Kafé: Mari snakker med Bjørn på Kraft, og foreldrekontakt får ansvar for vaktene og bakinga. 
 
 
Sak 41/18 Sponsorer på klubbtrøyer, standard tekst som kan brukes mot bedrifter 
Yngve sjekker om Torshov har Joma på lager, og om de kan trykke på den t-shirten? 
 
 
Eventuelt:  
 
Klubben har fått en faktura på ca 6000 kr for leie av Tromsøhallen 1 time hver mandag hele 
sesongen, det var ikke hva vi ble forespeilet i korrespondanse med Alf-Konrad Wilhelmsen. 
Yngve ringer derfor AKW for å oppklare saken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


