PORSGRUNN BADMINTONKLUBB

ÅRSBERETNING 2016
Årsmøte for 2015. Årsmøtet ble avholdt 03.03.16
Verv i klubben 2016:
Tore Kaarstein
- formann
Frank Stamland
- kasserer, nestformann
Anette Rolff
- styremedlem
Sølvi Prytz
- styremedlem
Trond Solli
- sekretær
Jakob Aga
- valgkomite, varamedlem i styret
Kristoffer Robin Olsen - varamedlem i styret
Per Helge Bergan
Christian Blaurock

- valgkomite
- trener

Økonomi
Klubben har fortsatt en sunn økonomi. Balanse (på konto) pr. 31.12.2016 er
Kr. 123662,91
Overskudd for 2016 er kr. 29657,47
Resultatet må reduseres med lisensutgifter til NIF på kr. 11.250 som forfalt i 2016, men
som ble betalt tidlig i 2017.

Treningskvelder
Treningen har også i år foregått i Heistadhallen på følgende kvelder:
Tirsdag 18:00-22:00
Torsdag 19:30-22:00

På tirsdager har tiden fram til 19:30 vært forbeholdt de yngre spillerne. På
torsdagskveldene har treningen vært åpen for alle hele kvelden.

Konkurranser interne
Klubbmesterskap
Klubbmesterskapet 2016 ble som vanlig arrangert i Heistadhallen, nærmere bestemt
12.03.16.
Arrangementet ble godt gjennomført organisatorisk i forhold til kampoppsett,
gjennomføring og servering (pølser/brus)
Konkurranser eksterne
Medlemmer fra klubben har deltatt i flere eksterne turneringer i 2016 og oppnådd flere
gode resultater. Flere spillere deltok i Slagenturneringen i februar, og Erik Langeland var
best av våre ved å komme til semifinalen i C-klassen. Gratulerer! Ellers deltok Langeland
og Bergan i Veteranmesterskapet med god innsats, men dog uten å gå videre fra
gruppespillet.
Dugnader
Det ble ikke gjennomført dugnader i 2016.
Vi har solgt lodd for badmintonforbundet. I år har vi igjen mottatt 20 loddbøker. 5 lodd
ble ikke solgt på ordinært vis, så dermed betalte klubben for disse. Dette gir et overskudd
på kr. 4900,-. Blant de 5 loddene klubben kjøpte, var det en gevinst på et weekendopphold på hotell. Denne gevinsten blir trukket blant frammøtte på årsmøtet.
Klubben får også i år tilskudd fra Norsk Tipping via de såkalte Grasrotmidlene, og vi har
fått inn kr. 8655,29 her. Det er viktig at medlemmer registrerer sin støtte til Porsgrunn
badmintonklubb i forbindelse med eventuell egen tipping, og det er også ønskelig om
man ber andre om slik støtte.
Sponsorer
Vi har mottatt kr.4000,- fra Sparebank 1 Telemark og kr. 24207,- fra Norges
Idrettsforbund- olympiske komite.
Klubben har i 2016 mottatt driftstilskudd fra Porsgrunn Kommune på kr. 4483,-.
Norbetong: kr. 6000,-

Medlemsskap og rekruttering
Oppmøtet på treningskveldene har i 2016 vært godt første halvår, men dette har gradvis
blitt dårligere utover høsten. Christian Blaurock er fortsatt trener for ferske og yngre
spillere. Han har hatt en del fravær dette året, og dette er nok en viktig årsak til at
oppmøtet spesielt blant de yngre har blitt mye dårligere. Han har i flere år gjort en meget
god jobb for de yngre spillerne og vært en viktig faktor for å utvikle et godt miljø i
klubben. For klubbens del er det derfor svært synd at han ikke har hatt anledning til delta
i så stor grad som tidligere. Antallet yngre, aktive spillere er nå sterkt synkende. I 2016
har vi vært 66 medlemmer, mot 58 i 2015. Av disse er 32 voksne spillere og 34

ungdommer under 19 år. Vi har altså i 2016 hatt en positiv tilvekst på totalt 8
medlemmer.
Ellers har klubben mistet en av våre mest aktive og avholdte medlemmer dette året,
Steinar Stamland. Steinar døde i en alder av nesten 85 år og var aktiv og engasjert helt til
det siste. Han er dypt savnet. Vi lyser fred over Steinars minne.
Valg på årsmøtet 2016
Leder:
Tore Kaarstein
Sekretær:
Trond Solli
Revisor:
Erik Langeland

Valgt for 2 år (2016-2017)
Valgt for 2 år (2016-2017)
Valgt for 2 år (2016-2017)

Følgende verv var ikke på valg:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:

Frank Stamland
Anette Rolff
Sølvi Prytz
Kristoffer Robin Olsen

Gjenvalg for 1 år
Gjenvalg for 1 år
Gjenvalg for 1 år
Gjenvalg for 1 år

Per Helge Bergan
Jakob Aga (vara)

Gjenvalg for 1 år
Gjenvalg for 1 år

Valgkomité:

Antall medlemmer
Pr. 31.12.2016 har vi 66 medlemmer, mot 58 i fjor.

For styret
Trond Solli
Sekretær

