
Referat fra Årsmøte i Haugerud Badminton, 3. mars 2011 

18.00 – 19.00 Foreldremøte for nye foreldre,  

oppmøte i tillegg til styret:  1 person 

Spørsmål som dukket opp: 

Turneringer for nybegynnere – hvem tar tak i dette? 

Øystein: uformelt lagspill U11 og U13, ferske fjes-turneringer, nytt styremedlem skal være 

kontaktperson for nybegynnerne, å delta på turneringer er en fin måte å bli kjent med sporten og 

andre spillere på. 

Germain: kan være lurt å lære reglene godt og spille litt før man går første kamp. 

Tore informerte om kommende turneringer. 

Nye regler rundt nybegynnere: >20 rankingpoeng = nybegynner, <20 rankingpoeng = ikke 

nybegynner. 

 

Årsmøte: 

1. Åpning og godkjenning av dagsorden – godkjent 

2.  Valg av dirigent og referent 

Dirigent: Øystein Wiborg 

Referent: Sigrunn Bekkum 

3. Årsberetning 2010 

Øystein gikk igjennom årsberetningen, og alle punkter ble godkjent. Vi snakket om at vi kan 

jobbe med å gjøre lørdagene mer attraktive for flere spillere. 

4. Regnskap 2010 

Tore gikk igjennom alle postene i årsregnskapet, alle ble godkjent 

5. Valg av styre 

Alle de 6 nåværende styremedlemmer stiller til gjenvalg, men vi trenger 2 nye 

styremedlemmer; en kontakt ut mot nybegynnere og en på økonomisiden. Terje Fjelldal har 

sagt seg villig til å stille til valg som kontakt mot nybegynnerne, og Morten Eggum har sagt 

seg villig til å stille til valg som økonomistøtte for Tore. Begge ble valgt. 

6. Eventuellt 

-ønske om kretstrening i Oppsal Arena neste år. 

-Haugerudhallen bygges om år 2012, vi ønsker at den skal tilpasses spesielt for badminton, 

da vi er blitt en stor gruppe der, viktig også å få mye spilletid i Oppsal Arena mens --

Haugerudhallen er under ombygging. 

-nye medlemmer – spesielt barn og unge trenger en type velkomstinformasjon når de starter 

i klubben. 

-forslag om klubbturnering/klubbranking på lørdager for å øke interessen for spill denne 

ukedagen. 

- neste styremøte 15. mars kl. 20.30 i Oppsal Arena. 


