
 
 
 

Side 1 

Møtereferat  - årsmøte Haugerud IF - Badminton 

Møtedato: 14.03.17 Kl.: 18:30 – 20:00 Sted: Oppsal Arena 

Til stede:  

Fravær:  

Møteleder: Øystein 

Referent: Torstein Dato: 14.03.17 

 
 
 

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

denne gangen.  
 

 

2. Valg av dirigent og referent 
- Øystein valgt til møteleder 
- Torstein som referent 

 
 

3. Gjennomgang av årsberetning   

 Gikk gjennom alle kapitler i årsberetning 2016.  
2016 har vært et godt år med god vekst 
Vi har mistet noen treningstimer og ønsker flere medlemmer med 
aktiviteter 

- Treningstilbud/trenere: Har ligget på samme nivå som 2015 
- Rekruttering har vært bra. Bør ha flere som jobber mot 

badmintonskolen. 
- Haugerud gjennomførte 4 store turneringer i 2016 
- Lagspill: 8-9 lag, noe nedgang 
- Gode resultater blant de yngre spillerne 
- Sliter noe med økonomi. Trenger flere inntekter dersom vi skal 

satse mot eliteserie f.eks. 
- Har mål om å bli 200 medlemmer, skal være representert i alle 

årsklasser, skal være i eliteserien, skal også ha et breddetilbud 
- Diskusjon om informasjonsarbeidet: Innspill om å lage en 

oversikt over kommende turneringer da badmintonportalen 
kan være tungt tilgjengelig. Bør vi ha lagleder for de yngste? 
Kan et yngre-utvalg fylle denne rollen? Bør vi ha et 
nybegynnerkurs? 

- Vurderer trenerkurs  
- Økonomi.  Innspill: Må gjerne øke treningsavgift. Avgift på 

baller.   
 
Årsberetning ble godkjent. 

 



 
Haugerud IF, Badminton 

 Side 2 

4. Gjennomgang av regnskap for 2016  

 Største inntektskilde er treningsavgift. 
Ordinær inntekt 2016 er 821000,- 
 
Stor kostnad er startkontingenter turnering ungdom 80000,- 
Lønninger utgjør ca 252 000,- 
Innkjøp av baller 117 000,- 
Totalt 846000,- 
 
Driftsresultat 2016 ble et underskudd på ca. 45 000,- 
 
Regnskapet ble godkjent i Badmintongruppen.  
 
Rask gjennomgang av forslag til budsjett for 2017. 
 

 

5. Valg av gruppestyre  

 Eksisterende styret fortsetter. Styret er stort nok og fungerer. 
Øystein Wiborg 
Tore Granerud 
Bjørn Petter Halvstad 
Shaomeng Li 
Terje Fjelldal 
Thorbjørn Jenssen 
Torstein Reistadbakk 
Reili Aamodt 
 
Anbefalingen ble godkjent. 
 
Utvalg 
Nybegynnerutvalg: Håndtere det praktiske omkring badmintonskolen.  
Økonomiutvalg: Vi ønsker flere ressurser til å bidra inn med 
inntektsgivende aktiviteter 
Arrangement/kiosk: De faste (Victoria og Hege) er opptatt til vårcupen. 
Badmintonkretsen: Vi må ha en rep. i styret. Victoria ønsker avløsning.   
Sportslig utvalg: Forsetter som før med samme bemanning. 
 
 

 

6. Avslutning  

   

   

 


