
26.11.18 Referat styremøte, TBK 
Perspektivet Museum kl. 19-21 
Til stede: Jørn, Merete, Eva, Ståle, Britt Anita, Mari, Yngve 
 
Sak 42/18 Klubbens økonomi 
 
1. divisjonslaget ble påmeldt uten at vi var sikker på at vi kom til å klare det økonomisk. Vi 
har ikke gjort noen avtaler med 1. divisjonsspillerne om hva klubben forventer av dem. Styret 
mener at spillerne må bidra til klubben ved bl.a å stille opp som trenere for de yngre i 
klubben, samt som instruktører på klubbens interne treningssamlinger. Vi har erfart at å få 
inn sponsormidler ikke er lett. Styret vurderer å innføre egenandel på spillerne på 1000,- pr. 
spillerhelg. Ståle informerer laget om situasjonen og om de har noen forslag til hvordan de 
kan bidra til klubben. 
 
SPONSING: brev klart til medlemsmøtet i januar, BA har begynt, så sendes dette rundt. 
 
DUGNAD: vi må prøve å få til større dugnader. 
 
SØKNADER:  

- Britt Anita søke penger fra Samfunnsløftet.  
- Merete skiver søknad til NBF om økonomisk støtte, for å delta i 1. div. 

 
KLUBBTØY: 
Yngve bestiller opp JOMA t-shirts som prøveplagg og T-shirts skal være klare til 
medlemsmøtet i januar. 
 
Foreslag til Badmintontinget: Utgiftsdekning også i 1. divisjon.  
 
 
Sak 43/18 Trenergodtgjøring  
Vi har nå et vedtak på at klubbens trenere kan ta ut utstyr til et beløp på inntil 3000 kr per 
halvår. Gjelder de som er faste trenere. De som trener færre timer får avkortet beløpet til kr. 
2000 og 1000.  
 
Vi må prøve å jobbe mer aktivt for at det i klubben skal være en kultur på at man etterhvert 
blir trener selv. Merete snakker med ungdommene om å være med å trene og som 
kompensasjon få ta ut utstyr for 2000 kr. 
 
 
Sak 44/18 Solidaritetsfond 
Klubben har fått 30.000 kr fra Tromsø Idrettsråd for å delta i Solidaritetsfondet. 
Søknader skal gå til økonomiansvarlig i klubben. Søknadene kan komme fra  medlemmer, 
foresatte, trenere eller andre.  
 
 
Sak 45/18 Medlemsmøte, januar: Dugnad 



Det ble bestemt at styret holder et medlemsmøte tirsdag 8. januar kl. 20. 
Saker på møtet er økonomi, dugnad og Arctic Open. 
 
Yngve booker møterom.  
 
 
Sak 46/18 Arctic Open 
 
Baller: VIP FZ Forza skal brukes, og baller kan kjøpes i hallen hele helgen. 
 
Mari lager ferdig invitasjonen som skal sendes ut til klubbene. 
 
Mari samler opp påmeldinger til AO, Eva legger de inn i systemet. 
 
Trekningen gjøres 23.1.19. 
 
Vi trenger hjelp av noen foreldre som tar ansvar for ungdommene under turneringa! 
 


