PROTOKOLL
Til Styret
STYREMØTE FREDAG 11. OKTOBER 2013
Til stede:

Trond Wåland
Berit Blengsli
Tor-Egil Kristensen
Ottar Stenrud
Anne Lisbet Flåthen
Rune Fartum

Generalsekretær Espen Larsen
Forfall:

Lars Erik Hagen
Anders Austnes

Møtested:
Ullevål Stadion
Møtet startet k. 17.00.
Møtet avsluttet kl. 20.00.
Styresaker
30/13 - Godkjenne protokoll fra styremøte 4. september 2013.
Vedtak: Det var ingen merknader til protokollen. Protokollen enstemmig godkjent.
31/13 - Status økonomi ut september 2013.
Status delt ut på møtet.
Vedtak: Orienteringen tatt til etterretning.
Ut årets skal administrasjonen sørge for at styret får månedlige statusoppdateringer.
Så raskt som mulig etter at status for oktober er ferdig sendes den styret pr. e-post med
generalsekretærs kommentarer og prognose.
32/13 - Budsjett 2014
Det er fremdeles flere usikre elementer mht. økonomien for 2014. AU foreslår derfor at
drøftelser og start på budsjettbehandlingen utsettes til neste styremøte.
Vedtak: Budsjettbehandlingen utsettes i henhold til ovenfor nevnte.
33/13 - Komiteenes Handlingsplaner høsten 2013 og våren 2014
Rune Fartum orienterte om Handlingsplanen til IUK.
Anne Lisbet Flåthen orienterte om Handlingsplanen til UK
Vedtak: De reviderte Handlingsplanene vedtatt og orienteringene tatt til etterretning.
34/13 - Cup2000/PlanAssist og fremtid
Saken ble flyttet opp fra referatsak 24/13 til styresak 34/13.
Generalsekretær innledet om bakgrunn for saken, og leder av KK orienterte om system og
muligheter, samt kostnader.
Vedtak: AU, i samarbeid med administrasjonen og KK, følger opp saken og fremmer nytt
forslag til vedtak for styret.
Referatsaker
22/13 - Status i Finnmark Badmintonkrets

Orientering v/leder av kretsen, Kjell Kålheim.
Leder av Finnmark Badmintonkrets orienterte litt om status i kretsen.
Kretsen ønsker besøk av presidenten.
Barents Winter Games 4.-6.april i Tromsø 2014.
Barents Championship. (Spillere fra Nordland, Troms og Finnmark).
All badminton avvikles lørdag 5. april.
Savner kretsledermøte.
Skrivefeilen omkring lagserie for U13 og U15 ble avklart.
Klubbaktivitet:
Tana forholdsvis ny klubb, god aktivitet, fin hall og god beliggenhet.
Berlevåg største klubb med ca. 40 spillere.
Kirkenes 12-15 aktive barn + 4-5 voksne. Stabilt medlemsnivå. Ønsker seg
aktivitetslederkurs eller Trener I-kurs.
Hammerfest ca. 30 spillere, halvparten unge.
Båtsfjord nesten ingen aktivitet. Maks. 10 spillere. Idrettshallen stengt. Bør blomstre etter at
hallen åpner igjen, håp om 20-30 spillere.
Mehamn nesten ingen spillere igjen, men kan komme i gang igjen.
Det spilles badminton i Lakselv uten klubb.
Ikke klubb i Alta - bare håndball.
23/13 - Etablering av utvalg for evaluering av toppidretten.
Utvalget har hatt sitt første møte på Gardermoen 25. september 2013.
Det ble brukt en del tid på å klargjøre gruppens mandat.
Få frem fakta og tall, antall spillere, økonomi osv. omkring toppidretten, også historisk samt
få svar på nærmere definerte spørsmål. Visepresident Lars Erik Hagen er leder av arbeidet.
24/13 - Cup2000/PlanAssist og fremtid
Saken ble flyttet opp og behandlet som styresak 34/13.
25/13 - Ledermøte/seminar lørdag 12. oktober.
Status.
Gjennomgang av program og hvem som gjør hva.
NBF ønsker kretser.
Formelle krav til krets og kretsstyre.
Kretsgrenser.
26/13 - 75 års jubileum – markering lørdag 12. oktober.
Status.
Gjennomgang av opplegg og gjennomføring.
Berit Blengsli får i Lars Erik Hagens sykefravær ansvar for gjennomføring.
27/13 - Forbundstinget 2014 - valg.
Styrets medlemmer (med vararepresentanter) gir innen 1. november skriftlig tilbakemelding
til valgkomiteens leder Anne Gro Rikheim om de ønsker å være med videre eller ikke.
28/13 - Orientering om landslagstrener.
President orienterte.

EL
Ullevål, 15. oktober 2013

