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

PROTOKOLL STYREMØTE NR 3/2013 – LILLEHAMMER 19.-20. APRIL 2013
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Fra adm:

Øivind Eriksen, Knut Olav Nordseth, Ingvild Sorteberg, Grete Folkeson, Rolf Erik
Paulsen, Roger Saue og Helene Nesheim
Svenn-Erik Nordby og Bengt Paulsen.
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I

GODKJENNE PROTOKOLL

Sak 18/13

Godkjenning av protokoll nr 2/13

Vedtak:

Protokoll nr 2/13 ble godkjent uten merknader

II

BESLUTNINGSSAKER

Sak 19/13

Årsregnskap 2012
Årsregnskap for 2012. Regnskapet viser et overskudd på kr 31 578,- mot et budsjettert
underskudd på kr 300 307,-.
Regnskapet er revidert. Vi hadde pr dato ikke mottatt rapporten, men vi mottok
melding om at det ikke ville være noen anmerkninger til regnskapet.
Regnskapet er vurdert og kontrollert av Kontrollkomiteen, uten merknader.
Kontrollkomiteens rapport ble fremlagt.
Styrets økonomiske beretning ble fremlagt for godkjenning og signering

Vedtak:

Det fremlagte årsregnskap godkjennes som forbundets regnskap for 2012.

Sak 20/13

Tinget 2013
Gjennomgang og godkjenning av Tingdokument.
Behandle innkomne lovforslag, legge inn styrets innstilling til forslagene.
Årsberetning 2011-2012, status og fremdrift

Vedtak:

Styremedlemmene sender innen 1. mai inn kommentarer til forslagen samt beretninger
for den enkelte sektor.
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NORWAY

Tlf +47 21 02 97 80 Bank, DnB
5134.06.05989
Fax +47 21 02 97 81 SWIFT: DNBANOKK
Besøksadresse: Sognsveien 73
Internettadresse: http:// www.bordtennis.no
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Sak 21/13

Budsjett 2013
De endelige tall for tildeling på Post 2 og 3 fra NIF vil ikke foreligge før primo mai.
Det er derfor vanskelig for styret og sluttføre budsjettbehandlingen. Dette innebærer
videre at utlysning av midler til Kategori 1 og 2- klubber utsettes til etter Tinget i mai.

Vedtak:

Administrasjonen arbeider videre med budsjettet slik at dette foreligger til behandling i
styret så snart som mulig etter tildeling fra NIF.

Sak 22/13

Tildeling av NBTF-arrangementer 2013-2014
Vi har mottatt søknader fra klubbene på stevner og mesterskap for neste sesong.
Vi mangler pr dato søknader på noen arrangementer som det arbeides med å fylle opp.

Vedtak:

Sektor Arrangement la frem en innstilling basert innkomne søknader, som ble vedtatt:
SNC 1
Ingen søker pr dato
SNC 2
Stavanger BTK (2 år)
SNC 3
Laksevåg BTK (2 år)
NM Veteraner Lia IL - BTG
NM Senior
Fokus BTK
NM junior
Ingen søker pr dato
NM yngre
Bodø BTK
SNC Finale Fokus BTK

Sak 23/13

Tildeling av rødt kort
Under NM for yngre på Oppegård ble det tildelt et rødt kort til spiller.

Vedtak:

Ingen straff ut over det røde kort som er gitt. Viktig at det ikke blir gjentakelser fra
spilleren.

Sak 24/13

STIGA – Ligaen (Eliteserien) 2013-2014
Tilbakemeldingene som er mottatt fra styremedlemmene på Sektor Arrangement sin
innstilling tolkes dit hen at det er ønske om å fortsette med Eliteserien kommende
sesong til tross for at det kun er påmeldt 5 lag.

Vedtak:

Eliteserien fortsetter som før. Alle 3 spillere spiller 2 kamper hver.
Pengepremier reduseres til kr 12 000,-, 8 000,- , 4 000,-.
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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: Presentasjon av Utviklingstrappen (se under policy)
Rapport fra Sektor Bredde-/rekruttering:
Rapport fra Sektor Finans-/Marked-/Media:
Rapport fra Sektor Arrangement:
Rapport fra Sektor Organisasjon:

3.2

Konkurransereglement og Tilleggsbestemmelser
Vi har behov for å se på reglementene iht Barneidrettsbestemmelsene. Spesielt mht
9- årsklasser og yngre. Ikke tillatt med sluttspill(cup) og resultatlister, kun puljespill.
9-års klasse i SNC ikke tillatt, da må dette eventuelt være en klasse med kun regional
deltakelse. Stiga 11’n må fremheves som et eget arrangement.
Ved ileggelse av rødt kort bør det vurderes hvorvidt dette i fremtiden skal behandles av
styret.
Vi har mottatt et skriv fra Laksevåg BTK der de tar opp erfaringer fra årets SNC og
NM. Dette vil bli tatt med i betraktningen ved justeringer i Tilleggsbestemmelsene.

3.3

Utmerkelser
Vi nominerer personer til utmerkelser som skal deles ut på Tinget.

3.4

NBTFs hjemmeside
I samarbeid med Rolf Erik ønsker vi å lage en kravspesifikasjon og ”bestilling” på hva
vi har behov for å gjøre med hjemmesiden, serverplassering, forholdet til NIF-systemer
og forbedringer og utvikling generelt. Det har nå også skjedd en vesentlig forbedring
som innebærer at vi ikke lenger er avhengig av oppdateringer i NIF lisensdatabase mht
nedlastninger av lisensspillere.

3.5

NBTFs Ting 2013 – fremdrift
Vi har bestemt at tinget 2013 flyttes tilbake til opprinnelig dato 25.-26. mai.
Org.komiteen vil se på muligheten for å organisere og legge inn motiverende temaer
som bidrar til større deltakelse på Tinget.
Fremdrift for forberedelsene til Tinget.
21.februar
Innbydelse sendes ut (minimum 3 mnd før). Ble sendt ut 15.2.13
16. mars
Styremøte
10.april
Frist innsending av tingforslag ( 2 mnd før)
10.april
Frist for forslag til Konkurranse-/Representasjonsreglement
10.april
Påmeldingsfrist deltakelse tinget (iht Idrettsregistreringen)
20.april
Frist innsending av årsberetning fra sektorene til administrasjonen
19. april
Frist for Lovkomiteen for innstilling til tingforslagene
20. april
Styremøte. Styret innstiller innkomne forslag
8. mai
Tingpapirer sendes ut (minimum 2 uker før)
24. mai
Styremøte
25.-26. mai Tinget avholdes
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3.6

Handlingsplan og budsjett 2013
Vi fortsetter nå arbeidet med plan og budsjett. Styret har tidligere vedtatt at budsjettet
for 2013 skal være i balanse noe som skal følges opp i dette budsjettet. Vi har nå
mottatt informasjon om tilskudd fra OLT, men foreløpig ikke tilskudd fra Post 2 og 3.
Vedtaket omkring landslagstrener Thorsten Hævdholm er fulgt opp. Videreføring av
avtaler med landslagstrenerne Marcus Gustafsson og Gundars Rusis.
Det bør fortsatt være rom for og behov for en gjennomgang basert på:
o Økonomiske utsikter, signaler fra NIF, som basis for hvilke rammer vi har
o Hvordan bli flere? – Spissing av innsatsen, strategi og tiltak
o Hvordan bli bedre? - Spissing av innsatsen, strategi og tiltak
Spesielt viktig et dette for Sektor Topp og Sektor Bredde (se sekkepost i budsjett).
Vi har et prosjekt som vi ikke har lagt inn i budsjettet, men som styret må vurdere.
Samarbeid om utvikling av historisk arkiv på våre hjemmesider fra Atle Irgens
- Styret ser på dette som interessant å se dette i sammenheng med utviklingen av nytt
oppsett og innhold på hjemmesiden

3.7

Toppidrett – Utviklingstrapp
I samarbeid med Olympiatoppen har Thorsten Hævdholm utarbeidet en utviklingstrapp
som er en plan for utvikling av toppidretten på teknisk, organisatorisk og administrativt
plan. Styret ønsket at planen ble bearbeidet videre og at vi vurderer de konsekvenser og
tiltak dette vil innebære før endelig vedtak fattes. Ny presentasjon ble gjort på
Lillehammer. Styret ønsker nå at det avholdes et møte med OLT der man diskuterer
konsulentrapporten, veien videre og muligheter for samarbeid med OLT om dette.
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IV

INFORMASJONSAKER

4.1

Rapport fra president
Representant ved NM Yngre og NM Veteraner

4.2

Rapport fra Gen.sek
Nye muligheter Sparebankstiftelsen DNB, der vi ble tildelt kr 195 000,- i 2013.
Skoleprosjekt fra NIF, her er vi tildelt kr 100 000,- for 2013
Tilskudd fra NIF på Post 3 og Post 4, er ennå ikke tildelt fra NIF.

4.3

Ledermøte i NIF
NIF avholder sitt Ledermøte 31.mai – 1. juni i Sandefjord

4.4

Opptak av nye bordtennisklubber
Det pågår stor aktivitet mht etablering av nye bordtennisklubber.
I 2011 ble det totalt 15 nye klubber i 2012 ble det 9 nye.
Siden 01.01.13 er følgende klubber blitt tatt opp av NIF og NBTF.
1. Randaberg BTK
Region Vest
2. Siggerud IL – BTG
Region Øst
3. Dal IL – BTG
Region Øst

IV
5.1

NESTE MØTE
Planlagte møter:
24. mai Gardermoen

23.04.13 Svenn-Erik Nordby (ref)
_________
Øivind Eriksen
President
_____________
Grete Folkeson
Styremedlem

_________________
Knut Olav Nordseth
Visepresident

_____________
Ingvild Sorteberg
Styremedlem

_______________
Helene Nesheim
Varamedlem

______________
Rolf Erik Paulsen
Styremedlem
_________________
Magnus Gundersen
Varamedlem
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