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Dato: 

04.05.2017 

Agenda: 

Oppstart 

Møteleder: 

Endre Lindheim 

Referent: 

Christian Lund Mathisen 

Tid: 

19.00 

Sted: 

Nærbø 

Medvirkende: 

Endre Lindheim, Christian Lund Mathisen 

Fraværende: 

Trond Lye 

 

Saksnummer 04/17 Oppstart/Referat 

Medvirkende på dette møtet gjennomgikk forrige referat skrevet av styreleder Endre Lindheim. Etter 

en kjapp gjennomgang av referatet ble det godkjent av Styret. 

Saksnummer 05/2017 Oppstart/Oppmelding til NBF 

Styret har tenkt å få til oppstart i midten/slutten av august 2017. Fram mot oppstart i august ble det 

bestemt på dette møtet av de medvirkende at innkjøp og klargjøring av utstyr må prioriteres for at vi 

skal få til en oppstart i august.  

Saksnummer 06/17 Merking av baner  

Endre har snakket med styreleder med tanke på oppmerking av baner for badminton i gamle hallen. 

Der ble det konstatert at oppmerking for bare 1 bane koster 15000 kroner. Badminton styret syntes 

dette hørtes dyrt ut, så styret har bestemt seg for å sjekke hvilke alternativer vi har sånn at vi får en 

oppstart i august. Et forslag som styreleder Endre Lindheim kom med var å kjøpe oppmerkede 

banematter og nett med stolper. Dette kan kjøpes gjennom NBF sine leverandører. Styreleder Endre 

Lindheim har tatt på seg oppgaven å sjekke hva det koster å kjøpe 4 banematter og 4 nett med 

stolper. Dette gjøres i løpet av de to neste ukene.  

Saksnummer 07/17 Hva dekker NBF til Opplæring/Oppstartspakke? 

Materialforvalter Trond Lye fortsetter å sjekke med NBF angående priser, hvilken type opplæring kan 

vi få OSV. 

Saksnummer 08/17 Innkjøp av utstyr 

• Bane  

• Racketballer. Her skal det sjekkes pris hos NBF leverandører  

• Nett. Her skal det sjekkes pris hos NBF Leverandører. 

• Stolpe med motvekt. Dette sjekkes med NBF Leverandører 

• HMS Koffert. 
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Saksnummer 09/17 Regnskap  

Siden det enda ikke er lagt ut noen utgifter eller inntekter er kommet inn er regnskapet i null og OK 

foreløpig.  

Saknummer 10/17 Annet   

Alle som sitter i styret må inn på VIL.no å gjøre seg kjent med «Lov og organisasjonsplan for VIL». 

Styreleder Endre Lindheim gikk gjennom organisasjonsplanen med det som hadde med Badminton å 

gjøre. Her ble det lest opp hvilke typer oppgaver et hvert medlem av Styret har og blant annet hvor 

lenge et medlem av styret skal sitte.  

 

Neste Møte: 

22.Juni 2017 KL 19.00 Bryne  

Christian Lund Mathisen  

Referent  

 

 

 

 

 




