
REFERAT 
 
Styremøte 12.03.16       hos Anders Grande 
 
Aktuelle tema til drøfting:  

1. Bestillingsrutiner ved reise   -  Hvordan sikre god økonomiforvaltning og samtidig 
hindre at Marit må legge store summer for mange deltakere? 

2. Når er en familie en familie. Hva inngår i et familiemedlemskap? 
3. Egenandeler/dekning av reise for lagseriespillere, 
4. Hvordan gjør vi med dekning av utgifter der spillere melder frafall? 
 Behov for en grundig gjennomgang på disse temaene.   
 Møte: 03.05.16 kl 1900 hos Marit 

 
 

Saker til behandling: 
10/16  Mobilinnsamling - NBF har lansert mulighet for ny runde med mobilinnsamling. 
  Litt tidlig å gjøre dette hvert år. 
  Mulig det kan samles inn noe på Gjenbrukstorget. 
 
11/16  Spillertrøyer - Anders har søkt hos Sparebank 1 om midler til dekning av spillertrøyer. 

Behov for å koordinere innkjøp av trøyer med inngåelse av sponsoravtaler og tilgang 
på aktuell kolleksjon for å sikre at vi slipper å gjøre om på dette unødig ofte. Kanskje 
tenke 3 års perioder. 
Aktuelt å ha en avklart avtale med sponsorer om at det er de mest aktive som spiller 
med skjorter påført alle sponsorer, og at små barn og nybegynnere kan få utdelt en 
klubbskjorte som viser hovedsponsor, klubbnavn og spillernavn. 
 Anders sjekker med Hummel om det er nytt stoff i den type skjorter. 

Prøveskjorte? 
 Behov for ny sponsoransvarlig og evt matriellansvarlig? 
 Forslag fra Jens om å tilby «aktivitetskveld med intro til badminton» for ansatte 

hos sponsorer. 
 
12/16 Dugnad Mekonomen – maling av kontordelen av bygget hos Mekonomen/Robertsen 

transport.  
  Tilbud om at klubben får betalt 5000,- for to strøk maling og dekning av tre pensler. 

Styret sier NEI til dette. For mye arbeid til den prisen.    Forslag om at vi krever 
10000,- for to strøk og at alt av malingsutstyr dekkes av oppdragsgiver. 



 
13/16 Rekruttering – behov for fadderordning der noen har som sin oppgave å ta seg av de 

nye.  Behov for vaktliste med ansvar for å ivareta mottak av nye, for å unngå at alle 
bare er opptatt av å spille selv/trene, og ikke vier nye medlemmer oppmerksomhet? 

 Forslag fra Jens om å få til en egen treningstid i forkant av treningstid til de 
viderekommende. 60 min nybegynnerparti, der de mer erfarne ungdommene kan 
bidra som trenere/assistenter,- i tillegg til at foreldrene oppfordres til å være til 
stede. 
 Legg plan for rekrutteringsarbeidet, parallelt med at halltid og treningstider ellers 

fordeles. 
 Forslag fra Lasse om at kveldstreningen 2100-2200 tirsdager i Vanvikan kuttes 

ut/endres. For få som bruker dette. 
 Forslag fra Jens på at det forsøkes med 2 timers hovedtrening for de mest 

aktive,- i stedet for 90 min slik det er i år. 
 Aktuelt å få til felles onsdagstreninger i Vanvikan, for de beste/mest ivrige med 

Rissa. 
 Jens blir trolig tilgjengelig som trener på mandager fom høsten.   

 
14/16 Sommerleiren – Kokk er rekruttert: Kari Korpan tar ansvar for maten. 
 Bård har tatt ansvar for planlegging av leiren. 
 
15/16 Klubbmesterskap - Aktuelt å arrangere Klubbmesterskap andre helg i juni ? 
 
 
Referent: Tor Erik  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
   


