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Referat fra Årsmøte 2014 i Haugerud IF - Badminton, 24. mars 2015 

Årsmøte: 

1. Åpning og godkjenning av dagsorden – godkjent 

2. Valg av dirigent og referent 

Dirigent: Terje Fjelldal 

Referent: Thorbjørn Jenssen 

3. Årsberetning 2014 

- Fyldig årsberetning. Ligger på hjemmesiden under arkiv. 

- 165 medlemmer. Største gruppen i HIF 

- Ny hovedtrener: Sondre. 15 timer i uken. Har gitt ny energi og motivasjon. 

- Jobber med å få fornyet kontrakten med Sondre. 

- Gode sportslige resultater på toppnivå. 

- Haugerud Badminton er godt representert (3 personer) i styre og utvalg i NBF. 

- Skøyenåsen BK er slått sammen med Haugerud IF. Den nye badmintongruppen har fått 6 

flere medlemmer og ca kr 212 000 ekstra på bok. 

- Signert 3-årig sponsoravtale med Bransjedata AS, gruppas første 

- Nytt sett med drakter mottatt og selger bra 

- Vi har arrangert KM2014 og Nasjonal rankingturnering i mars i tillegg til interne 

arrangementer. 

- I 2015 vil vi arrangere 3 eksterne turneringer,  

- Vi er godt representert i lagseriene. 

- Vi har aldri hatt mer treningstimer enn i år. Jobbet godt for å få en god halltildeling. 

Medlemmer er generelt aktive i turneringer og lagserie. 

- Økonomi. Overskudd i 2014 ca kr 5.000 

 

4. Regnskap 2014 

- Positivt resultat i 2014. 

- Haugerud IF overtar føringen av regnskapet i 2015. 

- Kontoplan har blitt utvidet i forhold til i fjor. Gir bedre oversikt over inntekter og 

kostnader.  

- Største inntektskilder er egne stevner og treningsavgiften i tillegg til støtte fra eksterne 

organisasjoner. 

- Største kostnader er startkontingenter, lønn til trenere og innkjøp av baller. 

- Ikke mange andre klubber dekker startkontingenter for alle barne og ungdomsspillere 

- Klubben har god generelt økonomi 

- Klubben bør kanskje bruke litt mer ressurser på rekruttering. Det er små grupper i de 

yngste årsklassene. Vi har et godt rekrutteringsgrunnlag som vi bør kunne utnytte bedre. 

Vi har nå bra med halltid og trenere, så det er potensiale for mer aktivitet. 

- Foreldre kan hjelpe til med å markedsføre klubben i lokalområder ut over Oppsal og 

Haugerud.  
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5. Valg av styre  

Seks av de syv nåværende styremedlemmer stiller til gjenvalg.  

 Øystein Wiborg, Leder 

Tore Granerud, oppmann / assisterende kasserer 

Shaomeng Li, Påmeldingsansvarlig 

Bjørn, Halvfstad, Styremedlem 

Terje Fjelldal, Styremedlem 

Rune Fjeldheim, Styremedlem 

 Ett styremedlem takker av: 

Markus Haukebø, Styremedlem 

 

Vi ønsker å ha et litt mindre styre, og heller har mindre utvalgsgrupper som jobber med egne 

ting. Sportslig utvalg. Inntekter. 

 

Haugerud må stille med ny representant i Oslofjorden Badminton Krets. Thorbjørn Jenssen 

stiller ikke til gjenvalg i OBK neste år. Victoria Hang foreslås som nytt medlem. Victoria er 

villig til å ta vervet. (I ettertid ble det Alf Asklund som ble klubbens representant) 

 

9 og 10 mai spiller elitelaget kvalifisering for neste års eliteserie. Vi har fått forespørsel om å 

arrangere dette. Vi har sagt ja til dette. Arrangeres i Haugerudhallen. 

 

Sportslig utvalg skal prøve å finne en fornuftig fordeling av treningstider og treningsgrupper 

neste år. Må sørge for at vi har trenerressurser til neste år. Kan vi bruke personer fra 

seniorgruppene til trenere?  

 


