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Kolvereid Badminton Klubb 
 

1 Sammensetning i styre og utvalg 
 

• Leder 
o Som leder i KBK har du hovedansvaret for at samarbeidet mellom Styret / 

Hovedlaget / Trenere / Utøvere går så smertefritt som mulig. 
o Delta på Styremøter i Hovedlaget, eller sørge for at ett annet medlem stiller 
o Holde og Lede Styremøter i KBK 
o Godkjenne regninger i nettbank sammen med regnskapsfører 
o Kontaktperson mot forbundet 
o Velges for 1 år 

 
• Nestleder 

o Delta på Styremøtene i KBK 
o Vikarierer for leder ved styremøter i Hovedlaget 
o Skriv Årsberetning for KBK 
o Velges for 2 år 

• Sekretær 
o Skriv referat fra møtene 
o Delta på styres møtene 
o Vær med å ta avgjørelser som blir fattet på styremøtene 
o Velges for 2 år 

 
• Kasserer 

o Føre regnskapet på regnskapsprogram 
o Kreve inn treningskontingent (inkl inkasso ved manglende betaling) 
o Legger regninger inn i nettbank 
o Utarbeide forslag til budsjett 
o Delta på styremøte 
o Varsle ved avvik fra budsjett 
o Velges for 2 år 

 
• Styremedlem 

o Delta på styremøter 
o Ta de oppgaver som denne blir tildelt av styre 
o Velges for 2 år 
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• Felles oppgaver for styret 
o Skaffe trenere 
o Legge til rette for opplæring av foreldre 
o Sørge for at vi har tilfredsstillende oppbevaring av utstyret 
o Arrangere turer til Turneringer 
o Arrangere Cuper og turneringer i egen klubb 
o Skaffe til veie penger for kjøp av utstyr og drift av egen klubb 

 
 

 
• Valgkomiteen 

o Få folk inn i styret for de som er på valg 
o Få nye folk inn i styret for de som ikke er på valg, men ønsker ut av styret av 

forskjellige årsaker. 
o Avtroppende styremedlem går inn i valg komiteen. 

 

2 Trener	

o Ansvar for treninger 
o Sørge for å ha nok hjelpetrenere 
o Hjelpetrenere skaffer selv stedfortreder ved frafall 
o Gir innspill til styret på utstyr vi trenger 
o Bistår styret 

 
3 Sportslig	plan	

• Er et tilbud for barn og voksne fra 9 år og opp 

• Oppstart i september, avsluttes i april.  

• Delta på turneringer i egen Krets. 

• Ha brukbart utstyr til utleie for nye som kommer på trening. 

4 Eksisterende	avtaler		

• KBK har inngått avtale med Nærøy kommune om leie av Idrettshallen tirsdag, 
Torsdag, og søndag fra kl. 19.00- 21.00  

• De som er med i kbk er forsikret igjen Norges Badminton 
• Vi har ingen sponsorer på drakter, men har 50% av inntekter på reklame i 

idrettshallen. 
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Treningsavgift	eller	andre	avgifter	
	

Treningsavgiften for en sesong i Kolvereid Badmintonklubb er: 
 200.- for barn opp til 16 År 
 350.- for voksne 
 

Dugnad: 
For å holde treningsavgiften på et så lavt nivå som mulig,  plikter styret og 
medlemmer av Kolvereid Badmintonklubb til å delta på følgende: 

• Delta	for	å	gjennomføre	turneringer	bestemt	av	styre	
• Gjennomføring	av	andre	inntektsbringende	aktiviteter	bestemt	av	styret	

 
5 Finansiering	

 
Kolvereid Badmintonklubb betaler treningskurs for de som binder seg i ett år. 
 

6 Turneringer	

Klubben ønsker at deltakere fra Kolvereid Badmintonklubb spiller i lagets spiller antrekk med 
klubbens logo. 
Her må alle deltakerne ha på seg KIL genser/jakke og svart trenings bukse. 
Kolvereid Badmintonklubb dekker avgiften for trener og hjelpetrenere som må være med. 
Deltakerne betaler en egenandel for reiseutgifter til turneringer. 
Kolvereid Badmintonklubb dekker halve prisen av KIL genser/jakke til trener og hjelpetrener. 


