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Protokoll fra styremøte 28 mars 2022 

Via Teams  

Møtestart: kl. 18.30. 

Møteslutt: kl. 20.45. 

 

Deltakere i møtet: 

- Kari Bunes (kun innledning, ikke under saksbehandling) 

- Ståle Åbotsvik 

- Hans Jarle Einarsen 

- Jarle Grann 

- Kent Nyheim 

- Kjetil Hus 

- Håkon Haukebøe 

Generalsekretær: Espen Larsen 

Forfall: Emilie Faarup Storvik 

 

Sak 07/22 Godkjenning og underskriving av protokollen fra møtet den 22.-23. januar 2022 

Vedlagt sakspapirene fulgte protokollen. Det var ikke fremkommet noen 

kommentarer før møtet, men under møtet ble det besluttet å legge til følgende 

innledningsvis i protokollen, til slutt under vedtaket om «Inhabilitet:  

«Styret vurderte president Bunes og styremedlem Storvik som habile i sak 06/22.» 

Vedtak 

Protokollen godkjennes med nevnte tillegg. 

Sak 08/22 Årsregnskap 2021 

Årsregnskapet og et utvidet regnskapsoppsett fulgte øvrige sakspapirer og ble 
gjennomgått i møtet. Årsregnskapet 2021 viste et negativt driftsresultat på kr 
1.020.468, et positivt finansresultat på kr 14.744, og et samlet negativt årsresultat på 
kr 1.016.500  

Egenkapitalen ved årets utgang er kr 3.460.026, noe styret anser tilfredsstillende. 
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Oppsummert, grovt sett, er de store negative avvikene innenfor Administrasjon med 

kr. 345 811.- (oppgradering kontoret/kontorutstyr samt pensjonskostnader) og 

Tilrettelegging toppidrett med kr. 611 273. (ekstra høye kostnader for halleie, 

ballforbruk og noe lønnskostnader) samt sviktende inntekter på Samarbeidsavtaler 

og inntekter fra Landslotteriet. 

De største positive avvikene er rammetilskuddet fra NIF med kr. 149 992.- mer enn 

budsjettert grunnet medlemsøkning og bingoinntektene som er på kr. 135 154.- mer 

enn budsjettert. 

Vedtak 

Styret godkjenner det fremlagte årsregnskap for 2021, og foreslår overfor tinget å 

gjøre det samme. 

 

Sak 09/22 Post 3-midler 2022, nye kriterier fra NIF. Vedlegg 

Vedlagt øvrige sakspapirer fulgte et oppsett fra administrasjonen på tiltak.  

 Tiltakene er innenfor følgende tematiske områder: 

a) Økonomi som barriere 

b) Arbeid mot seksuell trakassering og overgrep i idretten 

c) Arbeid med trenerattest 

d) Barneidrett 

e) Ungdomsidrett 

f) Trenerutvikling 

 

Post 3 Barn, ungdom og bredde 
Støtten gitt under Post 3 skal sikre at en andel av spillemidlene til NIF går direkte til 
aktivitetstiltak for barn, ungdom og breddeidrett, slik at flere rekrutteres til aktivitet i 
idrettsbevegelsen. 
Målene er å:  
• bidra til et godt tilbud til barn (6-12 år) i den frivillige, medlemsbaserte idretten.  
• bidra til et godt tilbud for ungdom (13-19 år) i den frivillige, medlemsbaserte 
idretten.  
• bidra til gode rammebetingelser for de lokale idrettslagene. 

 
For å ivareta disse målene skal tilskuddet 
• Styrke idrettsaktiviteten og kompetansen i idrettslagene  
• Bidra til økt rekruttering og jevnere kjønnsfordeling  
• Legge til rette for at flere blir værende lengre i idrettslagene enn i dag  
• Bidra til inkludering av underrepresenterte grupper i idrettslagene, herunder 
personer med nedsatt funksjonsevne  

 
Særforbundene skal utforme egne mål og tiltak for bruken av midlene innenfor 
rammen av de overordnede mål for tilskuddet. 

 
Innsatsområdene er:  
• Trener- og lederutvikling  
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• Aktivitetsutvikling  
• Klubbutvikling  

 
Målgruppene er:  
•Barn (6-12 år) innenfor den frivillige og medlemsbaserte idretten.  
•Ungdom (13-19 år) innenfor den frivillige og medlemsbaserte idretten.  
•Prioriterte grupper som ikke finner seg godt nok til rette i idrettslagene skal bli 
bedre inkludert, inklusiv mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

 
Effekt for tildelingen fra og med 2023. 

 
 

a) Økonomi som barriere  
 

Vedtak:  
Det utarbeides en plan som kan bidra til å redusere kostnadene for barn og ungdoms 
deltakelse i badmintonaktivitet. Administrasjonen får mandat til å stå for planlegging, 
gjennomføring og oppfølging av arbeidet.  

 
 

b) Arbeid mot seksuell trakassering og overgrep i idretten  
 

Vedtak:  
Ved varslingssaker er administrasjonen ved Espen Larsen, André Høidebraaten og 
Charlotte Støelen saksbehandlere. Ved hver sak oppnevnes det minimum to 
saksbehandlere, en av hvert kjønn, av de nevnte saksbehandlere. Saksbehandlingen 
følger NIFs rutiner for varsel. Fra og med 2022 benyttes Mitt Varsel som plattform for 
sikker varsling, etter inngått avtale med NIF.  

 
 

c) Arbeid med Trenerattest  
 

Vedtak: 
Trenerattesten er obligatorisk for alle trenere i badminton. Trenerattesten 
implementeres ved at:  

- Må ha gjennomført Trenerattesten i forkant av Trener 1 og Trener 2. 
- Legge inn i badmintonportalen at alle trenere har tatt trenerattest før konkurranse  
- Legge inn 5 datoer i årshjul for oppfølging og informasjonssjekk  
- Trenerattest som et tema ved klubbesøk/prosess + oppfølging av trenere i den 

aktuelle klubben  
 
 

d) Barneidrett 
 

Vedtak:  
All aktivitet i regi av klubber, kretser og forbund skal foregå i henhold til Idrettens 
Barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett.  

 
Lokale turneringer er alle turneringer unntatt ranking og mesterskap, innen rimelig 
reiseavstand/reisetid fra bosted. Lokalt seriespill er seriespill innen rimelig 
reiseavstand/reisetid fra bosted.  
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Når klubber oppretter arrangementer i badmintonportalen, må de samtykke til at 
arrangementet er i tråd med Idrettens Barnerettigheter og Bestemmelser for 
barneidrett. Når klubber melder på deltakere til arrangementer i badmintonportalen, 
må de samtykke til at påmelding er i tråd med Idrettens Barnerettigheter og 
Bestemmelser for barneidrett. Sentralt vil det følges opp nasjonale arrangementer, 
krets/klubb vil følge opp lokale arrangementer. 

 
 

e) Ungdomsidrett 
 

Vedtak:  
All aktivitet i regi av klubber, kretser og forbund skal foregå i henhold til 
Retningslinjer for ungdomsidrett (inkluderer aktivitet, medbestemmelse og 
utdanning). 

 
Konkrete tiltak:  

- Tilpasset konkurransesystem 
- I forbindelse med klubbesøk/prosess så skal det tas en prat med en ungdom i 

klubben 
- Eget Trener 1 kurs for ungdom 

 
 

f) Trenerutvikling 
 

Vedtak:  
For å sikre kvalitet og oppfølging av våre egne trenerutviklere, må alle delta på 
Grunnkurs for trenerutviklere i regi av NIF. Det opprettes også et årlig møtepunkt for 
videre oppfølging og erfaringsutveksling mellom våre trenerutviklere.  

 
Administrasjonen utarbeider tiltak for å bedre kjønnsbalansen i trenerutdanning og 
blant trenerutviklere. 
 
 

Sak 10/22 Revidert budsjett 2022, vedlegg  

Vedlagt sakspapirene fulgte revidert budsjett for 2022. I tillegg fulgte det en 

presentasjon gitt av NIF. 

Revidert budsjett har et negativt driftsresultat på kr 654 928. Kravene til øremerking 

av Post 3-midler til barn og unge har blitt enda strengere fra NIF/departementet. Alle 

postene med 3-tall kan ikke endres på med tanke på resultat, pga. Post-3 

øremerkingen. 

Vedtak 

Budsjettet for 2022 legges fram for tinget med en diskusjon knyttet opp til lisenser og 

avgifter hvor styret foreslår en økning på kr 400.000. 

 
Sak 11/22 Kompensasjon til parautøver, HSS  

Styrets brev til utøvers representanter er sendt med kopi til Olympiatoppen, 

Visepresident Hans Jarle Einarsen følger opp med en tlf. til utøvers representanter. 
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  Saken ble utsatt til neste styremøte.  

 
Sak 12/22 Konkurransekomiteen  

 Vedlagt øvrige sakspapirer fulgte konkurransekomiteens innstilling til tildeling av 

forbundsturneringer for sesongen 2022/2023 

 

 Vedtak 

Styret slutter seg til KKs innstilling til tildeling av forbundsturneringer. 

 

Sak 13/22 Orienteringssaker 

▪ Status evaluering toppidrett 

Lederen av Toppidrettskomiteen, Jarle Grann orienterte. Arbeidet er i gang, 

men ikke kommet fult så langt som ønskelig, men det fortsetter og forholder 

seg til foreløpig budsjett for 2022 avdeling 3, som foreløpige økonomiske 

rammer for toppidretten. Planen er å legge fram noen alternativer for 

organisering av TIK til ledermøtet i juni, som presenteres for styret i forkant. 

 

▪ NM Senior som en del av NM-veka i Bergen 

Generalsekretær orienterte. Det ble et svært vellykket NM. Det krevde 

enormt med jobb, men var verdt det. Vi lyktes med å vise fram badminton i 

beste sendetid på søndag med 2 timer på NRK. NRK var veldig fornøyde med 

arrangementet og arbeidsforholdene de fikk der. Vi hørte ikke en eneste 

klage fra noen av spillerne hverken i Buehallen eller Åsane Arena og det er 

også en god «tilbakemelding». Samarbeidet med den lokale arrangørklubben 

Bergen BK fungerte utmerket. 

 

Eventuelt  

Dato for neste styremøte, fortrinnsvis før 13. mai. 

   Neste styremøte blir på Teams onsdag 4. mai 2022 kl. 18:00 – 21.00 

   EL 

   Oslo, 4. april 2022 

 

 

 

 

 


