
 
 
 

Side 1 

Møtereferat  - årsmøte Haugerud IF - Badminton 

Møtedato: 13.03.18 Kl.: 18:30 – 20:00 Sted: Oppsal Arena 

Til stede:  

Fravær:  

Møteleder: Øystein 

Referent: Torstein Dato: 13.03.18 

 
 
 

Nr. Dagsorden Ansvar/dato 
1. Åpning og godkjenning og godkjenning av dagsorden  
 Øystein ønsket velkommen til årsmøtet. Det var noe sparsomt 

oppmøte. Innkalling er godkjent. 
 

 

2. Valg av dirigent og referent 
- Terje som dirigent 
- Torstein som referent 

 
 

3. Gjennomgang av årsberetning   

 Gikk gjennom alle kapitler i årsberetning 2016.  
 
2017 har vært et godt år med god vekst. Medlemstallet er økt fra 194 
til 218. 
 
Treningstilbudet ligger på om lag 30 timer i uka. To timer mer med 
trening i uka, ekstra tilbud til mosjonister, en ekstra kveld (fredag). Pga. 
høy aktivitet kan vi få ende flere timer. 
 
Treningssamling både vinter og høst, men russiske trenere.  
 
Badmintonskolen ble kun markedsført mot tre skoler og er satt til 16-
17. Likevel har vi fått mange nye medlemmer. 
 
Vi har vært vertskap for fire turneringer. 
 
Har hatt fokus på nybegynnerturneringer. 
 
Deltatt på mange turneringer. Håper at flere bruker den nye 
klubbdraktene. Har fått mange gode resultater i turneringer og lagspill 
på alle nivå. 
 
Vi er godt representert i flere verv, krets og forbund. Viser at klubben 
er med og bidrar. 
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Adm./verv: 
Sportslig utvalg har nå rep. fra flere segmenet av gruppa. 
 
Har nye drakter. Flere har bidratt.  
 
Rekruttering: 
God fangst gjennom flygeblad, webside, Facebook, Instagram etc. 
 
Årsberetning ble godkjent. 

4. Gjennomgang av regnskap for 2017  
 Største inntektskilde er treningsavgift med ca 230.000 og 

startkontingent egne turneringer på ca 145.000. Totale inntekter er  
935.000. 
 
Blant utgiftspostene er det lønnsutgifter inklusive feriepenger og 
arbeidsgiveravgift på 306.000 som veier tyngst. Innkjøp av nødvendige 
fjærballer til trening og seriespill på 117.000 er også betydelig. Klubben 
betaler også de første kr 1.000 i startkontingent for alle 
ungdomsspillere og kontingent til NM og veteran NM. Med stor 
aktivitet og deltakelse utgjør det flere 10.000 kr. 
 
Driftsresultat 2017 er et overskudd på ca. 29.000. 
 
Periodisering av inntekter/utgifter til eliteserien bidrar til positivt 
resultat da inntektene kom før nyttår, mens en god del utgifter 
kommer et stykke utpå våren.  
 

 

5. Valg av gruppestyre  

 Torbjørn går ut av styret. Styret er stort nok og fungerer. Alle 
medlemmer har sagt ja til gjenvalg og anbefalingen var at nåværende 
styre fortsetter.  
 
Øystein Wiborg 
Tore Granerud 
Bjørn Petter Halvstad 
Shaomeng Li 
Terje Fjelldal 
Torstein Reistadbakk 
Reili Aamodt 
 
Anbefalingen ble godkjent. 
 
Utvalg 
Nybegynnerutvalg:  
Økonomiutvalg: Vi ønsker flere ressurser til å bidra inn med 
inntektsgivende aktiviteter 
Arrangement/kiosk:  
Badmintonkretsen: Terje   
Sportslig utvalg: Se over 
Disse kan rekrutteres fra et foreldremøte i vår 
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6. Avslutning  

   

   

 


