
REFERAT STYREMØTE TROMSØ BADMINTONKLUBB 

9.august 2021 

Tilstede: Mari, Jørn, Merete og Linn    Forfall: Adrian, Simen og Ståle 

SAKSOVERSIKT Ansvar

21/21 Referatet fra forrige møte gjennomgått og godkjent.  

Følgende saker følges opp: 

- Adrian har undersøkt funksjoner i Spond. Informerer neste møte 

- Fristen for å søke Covidmidler er 15/11 

- undersøke praksis for bruk av idrettsforsikring til neste møte 

- info om idrettsforsikringen legges ut på hjemmesiden når det er klart 

-Adrian 
-Ståle og Jørn 

-Simen 
-Mari

22/21 Treninger sesongen 2021/2022 

Oppstart muligens neste uke. Vi sjekker med kommunen.  

Trenere barnetreninger: Adrian, Simen, Ingrid, Anja og Kent. Merete vikar. 

Det er ikke avklart hvor mange, og hvilke, treninger den enkelte trener ønsker å 

ha ansvar for. Styret ønsker at trenerne har faste dager, en eller to ganger hver i 

uken etter en avtalt plan. Trenerne bes gi tilbakemelding til styret på dette.  

Følgende treningstider er tildelt klubben: 

- Rødtindhallen mandager 18.30-20.00 – fra midten av september 

når hallen åpner 

- Tromsøhallen tirsdager 19.00-20.30 og seniorer fra 20.30-22.30 

- Tromstun torsdager 18.30-20.00 (avsluttes 19.45 så trener kan 

rekke seniortrening på Kraft) 

- Krafthallen torsdager seniorer 20.00-22.00 

- Vi avventer booking av søndagstreninger 

Vi sender ut infomail om tidene til medlemmene i klubben.  

-Mari  

-Adrian/Simen  

-Mari

23/21 Annonsering  

Det er få barn i klubben for øyeblikket så det er behov for rekruttering. Hvordan 

vi rekrutterer til de ulike treningene/hallene avhenger av hva trenerne melder 

tilbake om hvor mange/hvilke treninger de tar ansvar for.  

Vi annonserer på facebook og instagram og betaler for en periode. I tillegg vil vi 

henge opp plakater på nærbutikkene i bydelene til hallene.  

Mari lager et utkast til plakater og får innspill og godkjenning fra resten av styret 

via mail. Satser på å få det ut neste uke.  

-Adrian/Simen 

-Mari



24/21 Forslag treneravtale  

Forslag til treneravtale ble sendt ut før møtet. Noen endringer ble besluttet i 

møtet, noen punkter ble diskutert, men ikke tatt stilling til da ikke hele styret 

var tilstede. Dokumentet sendes ut sammen med referatet med kommentarer og 

spørsmål til diskusjon. Avtalen ferdigstilles i neste styremøte. 
-Merete

25/21 Aktiviteter høstsesongen  

- Barna ønsker å ha en treningslørdag tilsvarende den vi hadde 

forrige høst. Trenerne oppfordres til å finne aktuell lørdag for dette.  

- Vi ønsker å ha et klubbmesterskap en lørdag i høst. Saken settes 

opp på neste styremøte.  

Vi sjekker ut hvilke lørdager hall er ledig.  

- Styret oppfordrer medlemmene til å delta på lokale turneringer til 

høsten, Hadsel og Bodø

-Adrian/Simen 
-Merete 

-Mari 

26/21 Veteranmesterskapet 2022 

Klubben er arrangør for mesterskapet i mars 2022. Komiteen for planlegging 

består av Merete, Mari, Ståle og Anja, som også planlegger klubbens 50-

årsjubileum. Det har vært et startmøte i komiteen. Saken settes opp på neste 

styremøte der tidsplan og oppgaver presenteres. Forslag om å reservere rom og 

bankett på The Edge, må gjøres raskt. 

-Merete

27/21 50-årsjubileum 2022  

Komiteen foreslår en jubileumsfest for alle klubbens medlemmer og inviterte 

gjester i september 2022. En ide er å leie Storgata camping og ha aktiviteter for 

alle, som minigolf eller padel, etterfulgt av jubileumsmiddag og fest. Styret ber 

komiteen holde tak i videre planlegging og legge fram plan på neste styremøte. 

-Merete

28/21 Eventuelt 

Kvalifisering Eliteserien: 1.divisjonslaget vårt kvalifiserte seg forrige sesong til 

kvalikkamper for opprykk til Eliteserien. Den ble utsatt på grunn av koroanen, 

men er nå satt opp 18.og 19.september. Kent har sjekket med spillerne, både 

våre og de i Hammerfest og Kirkenes, og alle ønsker fortsatt å være med. Det er 

behov for laget å få trent sammen, og klubben ønsker å legge til rette for å ha 

en treningshelg for laget før kvaliken. Aktuell helg for dette er 4.og 5.september. 

Sjekker ledig hall. 

Vi ønsker og at spillerne får mulighet til ekstra trening i forkant av kvalik. 

Sjekker mulighet for dette med kommunen og Idrettsrådet.  

Klubben dekker utgifter til våre spillere som avtalt forrige sesong, 800,- pr helg.  

Lokale aktivitetsmidler: Frist for søknad er 31.august. Mari og Jørn ser på denne.  

-Mari  

-Mari  

-Mari/Jørn


