Referat fra styremøte i LBK, 26/9-12.
Sted: «Frivillighetssentralen»
Tilstede: Bård, Ole Even, Marit, Anders og Stine.

Sak 11: Gjennomgang av forrige referat.
Flere saker på sakslisten for kveldens møte. Viktig: Radu har sagt nei til å være hovedtrener på en
evt. sommerleir 2013 (LBK arrangør).

Sak 12: Treninger.
Leksvik: tirsdag-Anders, torsdag-Bård, søndag-uten trener. Så langt bra oppmøte, 20-25 barn/unge
og flere foreldre som hjelper til.
Vanvikan: mandag-Bård/Roger. 30-35 barn/unge + mange foreldre har vært på de første treningene.
Satser på voksentrening på søndager utover høsten, så får vi se på interessen. I tillegg fellestrening
for de mest aktive i LBK/Rissa på onsdager- Sunniva med assistanse fra Bård/Roger har
hovedansvaret.

Sak 13: Krets-info.
Fått utbetalt 44000,- i «Bingopenger». UBM arrangeres av NTNUI i Trondheim i april. KM- bestemmes
neste uke (her eller på Møre?). Blir kanskje trenerkurs… Bjugn/ Ørlandet; infokveld om badminton/
trening/ klubber?

Sak 14: Økonomi.
Vårkontigent+ etterslep høst 2011 sendes ut nå, venter til slutten av november med denne
sesongens høstkontigent. Anders og Stine lager excel-oversikt over spillere i Leksvik og Vanvikan,
disse sendes Marit og Bård og kan brukes ved fakturering (kontingent, strenging, rør).

Sak 15: Bekledning 1.
Anders ansvarlig for å samle inn t-skjorter, ny logo på trykkes: Industriverktøy!
Sak 16: Bekledning 2.
Vedtak av styret: LBK-dresser skal være i svart/hvitt! Sjekk med Sport Modern (Edmond).

Sak 17: Trener-/Lederhonnorar
Vedtak av styret: LBK’s leder skal ha kr.5000,- i lederhonnorar pr. sesong.
I tillegg skal alle trenere ha kr.100,- pr. time trening + litt kjøregodtgjørelse (kr.2,50 pr. km).
«Oversikt» leveres Marit før årsskiftet og før sommeren.

Sak 18: Stand i Vanvikanhallen.
14.oktober arrangeres det «Psykisk helse»-dag. LBK skal ha stand….

Sak 19: Frivilligmønstring 2.mars 2013.
I Vanvikanhallen kl.13-17. stand bemannet av Borgar, Jens og Anders. Spilling m.m.

Sak 20: Aktivitetsmidler
Idrettsrådet, 10000,-. Hva kreves? Bård sjekker!

Sak 21: Turneringer
Spillerne påmeldes av Ole Even. Oversikt sendes til Marit som skal sende ut faktura.
Hva dekker klubben? Flere spillere deltar på ranking-turneringer (Kr.sand, Sandefjord, Stavanger,
Moss). Egenandel kr.800,-.
Diskuterer videre om dette senere, kan ikke «loppe» oss helt før vi har oversikt over økonomien.
Høyere egenandel? Hvilke spillere kan delta uten følge av voksen?

Sak 22: LBK rankingturnering?
Søke U13 i 2013? Frist?

Sak 23: Gammelhøna-cup 20.okt 2012
Komite for kveldens «sosiale happening»: Hindrum/ Falkfjell
Sak 24: Strenger!
LBK trenger erstatter for Borgar, i stedet for /sammen med Bård. Noen av ungdommene?

Referent: Stine Falkfjell

