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Dato: 

26.08.2021 

 

Agenda: 

Styremøte 

 
Møteleder: 

Endre Lindheim  

Referent: 

Endre Lindheim 

 
Tid: 

20.00  

Sted: 

Jæren Sparebank Arena JSA 

 
Medvirkende: 

Radoslaw Ewertowski  

Fraværende: 

Ronny Thune 

 

 

 

Saksnr. 01/21 -  Oppstart Badminton Sesong 21/22 

1. Finne treningstider i Varhaughallen for barnebadminton og voksenbadminton. 

- Endre tar en prat med administrasjonen for å sjekke halltider m.m. 

2. Sende ut invitasjoner til barn og voksne. Varhaug og ?Nærbø? Med treningstider. (Første 

trening for barn under 10 år, skal minst 1 av foreldre/foresatte bli med) 

- Hvordan kan vi gjøre med barn/unge som ønsker å bli med på Varhaug, men er medlem i 

Nærbø? Endre sjekke med administrasjonen. 

3. 7-9 år: Min. 8 spillere for at vi skal kunne ha lag/treninger. (Trenger også trenere). 

10-12 år: Min. 6 spillere for at vi skal kunne ha lag/treninger. (Trenger også trenere). 

(Om det ikke blir lag, kan evt. barn 10-12 år være med å trene med 13år og oppover 

(voksentrening).) 

Saksnr. 02/21 - Oppdatering utstyr 

Vi har gått gjennom rommet vårt og sett om det er noe nytt vi trenger for denne sesongen. Pr. nå 

trenger vi ikke noe. Før sommeren kjøpte vi inn nye deler til nett og veggstativ for racketer. 

Det kan evt. være greit å se om vi trenger å kjøpe inn nye baller, om det viser seg at vi kan starte opp 

igjen med kamper for voksne (fjærballer). 

Det vil også være en og idé kjøpe inn racketer til barn 7-9 år, da mindre størrelser, slik at barna får rett 

opplæring i slag og spill i badminton. 

Saksnr. 03/21 - Spond Cashback 

Vi har fått samlet inn noen penger i Cashback gjennom Spond. Dette vil ikke bli tatt ut før vi evt. må. 

Pr. dags dato, har VIL Badminton-gruppen samlet inn 435,20,- NOK. 
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Saksnr. 04/21 - Oppdatere medlemslisten for VIL Badminton 

Vi må oppdatere denne listen og legge til evt. nye medlemmer så raskt vi sette i gang med treningene 

igjen. Vi må også få fjernet de som ikke spiller/trener med oss lenger. 

Dette er viktig for at vi skal få registrert hvor mange vi har, men også vite hvor mange som ønsker/skal 

spiller seriekamper for sesongen 21/22. 

Saksnr. 05/21 - Eventuelt / annet 

1. Vi trenger noe klær til trenere. Endre hører med administrasjonen ang. størrelser, evt. kjøpe 

inn? 

2. Påmelding til spill i serie 21/22? Endre sjekker med forbundet. 

Saksnr. 06/21 - Rapport ->juli - Økonomi 

Ingen kommentar til rapport. Planlagt innkjøp kom rett før sommer. Ingen dugnad eller salg i kiosk 

grunnet Covid-19. 

 

Neste møte: 

Avtales internt i september. Vi snakkes uansett før oppstart av treninger. 


