REFERAT

24.08.16

hos Anders Grande

Saker til behandling:
16/16

Utbetaling av lønn til trenere på sommerens treningsleir i Vanvikan.
Usikkert hva som er avtalt eller signalisert om betaling i forkant. Anders sjekker med
trener Petter og evt Bård for å oppklare dette. Behov for å gjøre opp regnskap for
leiren.
Styret tar en evaluering av leiren ved neste møte. Regnskap og tilbakemeldinger fra
spillere gjennomgås da. Evt sommerleir 2017 må planlegges ut fra dette.

17/16

Økonomisk støtte fra klubben til spillere ved deltakelse på ranking og 1. div lagserie
m.m. (Se styresak 2/15,3. feb 2015)
Styret har gjort følgende vedtak for nye retningslinjer gjeldende fra i dag:
Støtte ved deltakelse i 1. div. lagserie:



Klubben dekker reiseutgift fra Leksvik til spillested og overnatting på
billigste vis. (Normalt fellestransport med bil)
De av spillerne våre som bor utenfor kretsen vår, og har ekstra
reiseutgifter, kan mot fremvisning av reiseregning få dekt inntil kr
500,- pr turnering. Ved reise med bil gis kr 3,00 pr km,- inntil kr 500,-

Støtte ved deltakelse i ranking u13 / u15/ u17 /u19:


Klubben dekker reise og opphold på 3 av 4 rankingturneringer,
mot egenandel på kr 1000 pr turnering.
Forutsetning for å få delta: Trener foretar uttak av deltakere ut
fra en vurdering opp mot at spiller har deltatt aktivt på treninger
og innehar ferdighetsnivå som gjør det aktuelt å spille på dette
nivå.
Trener melder uttak til reisebestillingsansvarlig Marit min 4 uker
før påmeldingsfrist.

Støtte ved deltakelse i UBM:


Som for ranking, men unntak av at egenandel her er kr 1500,-

Støtte ved deltakelse i Junior-NM:


Som for UBM, forutsatt at deltaker er skolelev/fulltidsstudent
under 19 år.

Støtte ved deltakelse NM:
Som for Junior NM, forutsatt at deltaker er skoleelev/fulltidsstudent under 23
år.

Merk: Disse retningslinjene forutsetter at klubbens økonomiske situasjon gjør det
forsvarlig å gi økonomisk støtte, ut fra en totalvurdering med hensyn til
klubbens drift.
Retningslinjene skal etterleves inntil evt annet styrevedtak gir nye endringer.

18/16

Familiemedlemsskap:
Behov for å tydeliggjøre hva som inngår i et familiemedlemskap..
Vedtak:

19/16

Familiemedlemskap inkl mor/far/verge med hjemmeboende barn
under 19 år og barn under 19 år som er elev på vgs og bor på hybel.

Medlemskveld med info om kommende sesong:
Behov for en infokveld for klubbens medlemmer høst 2016.
Forslag: Onsdag i slutten av september.
Anders finner en dato og sender ut innkalling.

20/16

Trening i Vanvikan på onsdager?
Aktuelt å starte med trening for de mest erfarne spillerne f.eks tredje hver uke eller
en kveld i mnd, med inviterte lag fra kretsen? Anders sjekker med Jens for å prøve å
legge en plan for vinteren, som kan presenteres på infokveld nå i høst. Aktuelt å
legge treningene til onsdager kl 1800 - 1930.
Hvis det blir godt oppmøte kan det vurderes å få til familietrening, uten instruksjon
på søndager.

21/16

Rekruttering.
Aktuelt med dør-til-dør verveaksjon? Mulig å bruke de etablerte spillerne som gode
ambassadører og selgere av badminton i en offensiv oppsøkende informasjons- og
verveaksjon.
Vurderes nærmere.

Referat slutt.
Tor Erik

