NORGES BORDTENNISFORBUND
NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION
Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU

Oslo 20.01.2012
PROTOKOLL STYREMØTE NR 6/2011 – Oslo, 2.september 2011
Tilstede:
Fra adm:

Øivind Eriksen, Knut Olav Nordseth, Ingvild Sorteberg, Roger Saue, Gard Hongslo,
Rolf Erik Paulsen og Magnus Gundersen.
Svenn-Erik Nordby og Bengt Paulsen.

I

GODKJENNE PROTOKOLL

Sak 33/11

Godkjenning av protokoll nr 5 /11

Vedtak:

Protokoll nr 5/11 ble godkjent uten merknader

II

BESLUTNINGSSAKER

Sak 34/11

Lån fra NBTF til Eiker BTK
Denne saken er blitt behandlet av flere styrer og nå sist på Tinget i mai. Derfor naturlig
at det nyvalgte styret følger opp denne saken iht Tingets holdning.
Vi mottok et brev fra Eiker BTK datert 4.5.11, der de står ved sin tidligere uttalte
holdning, der de argumenterer for at de ikke skal tilbakebetale lånet til NBTF. De har
nå kommet opp med et forslag som innebærer at NBTF tilbys en eierandel i anlegget
som nå høyst sannsynlig vil eies av Eiker BTK etter overdragelse fra Eiker kommune.
Forut for dette brevet ble det gjennomført et møte på Lillehammer mellom Eiker BTK
v/Jan Sandberg og styret/administrasjonen i forbundet der forslaget ble presentert.
På siste styremøte før Tinget vedtok Styret å invitere leder av Eiker BTK, Jan
Sandberg, til Tinget og at det ble lagt opp til en informassjonsak overfor Tinget søndag
morgen. Deretter ønsket styret å ta opp saken til debatt under behandlingen av
langtidsbudsjettet. Styret valgte å gi Eiker BTK denne muligheten slik at Tinget fikk
muligheten til å bli informert og uttale seg i en sak som ble vedtatt av Tinget i 2003.
Styrets holdning var at partene skulle forholde seg til den inngåtte avtale, men styret
ville naturligvis følge de vedtak som ble gjort av Tinget. Tinget ble gjennomført som
beskrevet foran. Tinget er entydige i sin holdning til dette og mener at Eiker BTK skal
forholde seg til den inngåtte låneavtale mellom klubben og NBTF. Tingets oppfatning
var således at NBTFs styrer siden 2003 hadde fulgt opp vedtaket på Tinget i 2003.
Viser ellers til protokollen fra Tinget.
Vedtak 14.juni:NBTF inviterer Eiker BTK til et møte der det forventes at man kommer
til enighet om en nedbetalingsplan. Styret takker imidlertid nei til tilbudet fra Eiker
BTK om en eierandel i anlegget.
Vi har nå mottatt svar fra klubben der de sier at de ikke ønsker et møte når det fra vår
side ligger et krav om at lånet skal betales tilbake. Da står de ved sin tidligere uttalelse.
Klubben hadde med kommunen 31.8 om detaljer vedrørende overtagelse av hallen.
Styret diskuterte ulike alternativer for videre fremdrift.
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Vedtak:

Styret ga administrasjonen i oppdrag å oversende faktura til Eiker BTK samt et brev
med krav om innbetaling iht en nedbetalingsplan. Nedbetalingsplanen innebærer
innbetaling med kr 25 000,- pr 01.10.11, 01.05.12,01.10.12,01.05.13,01.10.13 og
deretter iht inngått låneavtale hvert år pr 01.05. Dersom denne nedbetalingsplanen
ikke overholdes vil NBTF kontakte Øvre Eiker kommune som iht kommunestyrevedtak
er garantist for lånet.

Sak 35/11

Handlingsplan og budsjett 2011
Gjennomgang av gjennomførte og gjenstående tiltak iht plan og budsjett.
Vurdere behov for justering av enkelte budsjettposter (revidert budsjett 2011).
En gjennomgang av driftsregnskap og budsjett pr 31.07.11 viser at underskuddet kan
bli ytterligere ca kr 200 000,- høyere en budsjett dersom ikke tiltak iverksettes.

Vedtak:

Styret vedtok ingen konkrete kutt i budsjettet, men oppfordret alle sektorer til å bidra til
kostnadsreduksjoner og samtidig bidra til økte inntekter. Målet er at vi skal holde det
vedtatte budsjett.

Sak 36/11

Handlingsplan og budsjett 2012
Styret diskutere og vedtok fremdrift for handlingsplan og budsjett 2012.
Utfordringen hvert år er at tilskuddene fra NIF ikke offentliggjøres før i mars/april.
Derfor er det vanskelig å få laget et optimalt budsjett tidligere slik vi ønsker.

Vedtak:

Styret har en ambisjon om å vedta handlingsplan og budsjett 2012 på sitt styremøte i
januar. Dette vil da basere seg på de signaler vi har og justeres når vi får de endelige
tallene. Fremdriften i utarbeidelse av sektorvise handlingsplaner samt budsjett starter
på neste styremøte, 5. oktober.

Sak 37/11

NBTF og facebook
Det er kommet ønsker om at NBTFs hjemmeside bør være tilgjengelig for klubbenes
facebooksider. Det er også en vurdering vi bør gjøre om vi selv skal være på facebook.
Temaet “sosiale medier” ble diskutert.

Vedtak:

Vi ønsker å opprettholde og forbedre linker fra NBTFs hjemmeside til klubbenes
hjemmesider. Styret ønsker ikke å legge ut klubbenes facebooklinker da disse naturlig
finnes på klubbens egen hjemmeside. Styret vil imidlertid åpne for facebooklinker til
våre samarbeidspartnere og vi vil se på muligheten for å bruke Twitter i informasjonsog nyhetsformidling.

Sak 38/11

Søknad om økonomisk støtte til Modum BTK og Nordic Open
Modum BTK søkte om støtte til sin invitasjonsturnering som avholdes 19.-20. august.
Søknad samt regnskap for tilsvarende turnering i 2010 ble fremlagt som
dokumentasjon.

Vedtak:

Styret vedtok at Modum BTK støttes med kr 20.000. I tillegg dekker NBTF utgifter til
dommere under arrangementet. Det forventes at dersom en slik støtte skal vurderes
senere år så må søknaden komme året før arrangementet skal finne sted.

Sak 39/11

Styreoppnevnte komiteer
Hver sektor har oppnevnt medlemmer til sine komiteer. Navn fremgår av Håndboka
som nå distribuert.

Vedtak:

De oppnevnte utvalg og komiteer ble godkjent med de navn som var innstilt fra de
sektoransvarlige.
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III

POLICY-OG UTREDNINGSSAKER

3.1

Statusrapport fra sektorene
Rapport fra hver sektor der de tar for seg status og utviklingen (mål, delmål, prosess og
fremdrift) i de høyest prioriterte satsingsområder.
Rapport fra Sektor Toppidrett:
Rapport fra Sektor Bredde-/rekruttering: Hvordan øke medlemstallet fra til 10 000?
Hvordan øke antall klubber til 200? Vi har mottatt kr 125 000,- til skoleprosjekt fra NIF
Rapport fra Sektor Finans-/Marked-/Media: FRISK Forsikring – Uten økt salg opphører
avtalen 31.12.11! Salg av Nico Widerberg litografier. Salg av arenareklame på Fornebu
Rapport fra Sektor Arrangement: Eliteserien, stevneutvikling, stevneavgift (?).
Rapport fra Sektor Organisasjon: Regionsutvikling. Unge ledere, 3.samling.

3.2

”Stena Line” seminar 2011
Programmet ble gjennomgått og ansvar fordelt. 29 påmeldte ledere. Dette er
klubbledere fra Kategori 1 – klubbene, regionsledere, styret og administrasjonen.

3.3

Forslag fra Fokus BTK til endringer i reisefordeling.
Forslagene fra Fokus BTK ble diskutert. De sendes over til Arrangementsutvalget som
sammen med administrasjonen vil se på mulige forbedringer frem til sesongen 2012-13.

IV

INFORMASJONSSAKER

4.1

Rapport fra president
Det planlegges et politisk møte i København mellom Norge, Sverige og Danmark som
avholdes 9.-10. september.
Medarbeidersamtaler i høst og lønn til ansatte. I den sammenheng ble bruk og
kompensasjon for overtid diskutert. Styret ga sin tilslutning til dagens praksis.

4.2

Rapport fra Gen.sek
Utvikling av Håndboka 2011-2012 som forelå på møtet.
Ungdomslekene. Evaluering i SFA og økonomisk status ble presentert.

4.3

Spillemidler til kostnadskrevende anlegg
Vi oversendte i juni en søknad til NIF sammen med dokumentasjonen på
anleggsplanene i Trondheim. Basert på dette har Idrettsstyret (NIF) vedtatt en
prioritering av midler til anlegg som er oversendt Kulturdepartementet.
Bordtennishallen på Ranheim er prioritert og innstilt kr 1.5 mill. Trondheim kommune
er informert og dialogen der er god. Innstillingen fra NIF ble fremlagt. Departementet
legger i disse dager sin prioritering.

4.4

Momskompensasjon
Vi har søkt om momskompensasjon iht gjeldene regler fra NIF innen fristen 1.8.11.
Søknad og bekreftelse fra vår revisor ble fremlagt.
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4.5

Opptak av nye bordtennisklubber
Det pågår stor aktivitet mht etablering av nye bordtennisklubber. Siden 01.01.11 er
følgende klubber blitt tatt opp av NIF og NBTF.
1. Gjerdrum IL-BTG
2. Geilo IL – BTG
3. Notodden BTK
Nye siden forrige styremøte:
4. Egersund BTK
5. Frea IL-BTG
6. Skodje IL-BTG
7. Nordlys IL-BTG
8. Hovseter BTK, Oslo

IV

NESTE MØTE

5.1

Planlagte møter:
Onsdag 5. Oktober kl 15 30 på Ullevål
Tirsdag 29. november kl 15 30 på Ullevål

Oslo 05.09.11
Svenn-Erik Nordby (ref)

______________
Øivind Eriksen
President
______________
Gard Hongslo
Styremedlem

_____________
Grete Folkeson
Styremedlem

_________________
Knut Olav Nordseth
Visepresident

_____________
Ingvild Sorteberg
Styremedlem

_______________
Helene Nesheim
Varamedlem

______________
Rolf Erik Paulsen
Styremedlem

___________
Roger Saue
Styremedlem

_________________
Magnus Gundersen
Varamedlem
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