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Dato: 

12.04.2018 

Agenda: 

Styremøtet Badminton 

Møteleder: 

Endre Lindheim 

Referent: 

Christian Lund Mathisen 

Tid: 

20.30 

Sted: 

Bryne 

Medvirkende: 

Trond Lye, Endre Lindheim og Christian Lund Mathisen 

Fraværende: 

 

 

 

Saksnummer 19/18 Gjennomgang av referat 

En liten kommentar til saksnummer 14/18: Var litt lite folk innom på aktivitetsdagen, men det var som 

forventet. En kjekk dag men litt folk men bedre lykke neste gang.  

Kommentar 15/18: Kjekke dugnad og vil gjerne gjøre flere av denne dugnaden. Knallbra jobbet av de 

som jobbet med maten og sto på kjøkkenet.  

Kommentar 16/118: Vi har fått endret treningstid til 20.30 til 21.30 på onsdager. Men pga ledig halltid 

har vi fått lov til å trene fra klokken 19.00 til 20.00 i lag med Volleyball der vi har halve hallen.  

Saksnummer 20/18 Nøkkelsafe  

Styret stemmer for å gå til innkjøp av nøkkelsafe. Styret snakker med Eva om å få en nøkkel som skal 

være disponibel i nøkkelsafe.  

Saksnummer 21/18 Innkjøp av Materiell  

Styret planlegger å kjøpe inn nytt nett og stolpe for en bane. Materiellforvalter finner ut av dette til 

neste styremøtet.  

Saksnummer 22/18 Hvor lenge skal styret?  

Meteriellforvalter Trond Lye 2018, Sekretær Christian Lund Mathisen sitter ut 2019 og Styreleder 

Endre Lindheim sitter 1 år om gangen.  

Saksnummer 23/18 Ny start på høsten av for barn og unge  

Det er mulighet for samarbeid med barneidretten for å rekruttere flere unge til neste sesong som 

begynner høsten 2018. Styret planlegger å sende ut informasjon før den nye sesongen begynner for å 

finne ut hvor mange som har lyst til å være med. Dette er for å se hvor mange lag vi skal oppmelde. 

Blir det ikke så mange som melder interesse til neste sesong må vi se hva vi gjør for de minste. For at 

tilbudet til de minste skal vedvare må foreldre komme på banen. Det blir ikke noe treninger og spill i 

framtiden hvis ikke foreldre er med på trening og kanskje trener ungene i alder 8-12.  

Neste styremøtet er 24 mai 2018.  
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