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

Oslo 20.01.2012
PROTOKOLL STYREMØTE NR 4/2011 – Oslo, 20. mai 2011
Tilstede:
Fra adm:

Øivind Eriksen, Knut Olav Nordseth, Ketil Nordgård, Ingvild Sorteberg, Kathrine
Johnsen, Roger Saue og Rolf Olsen.
Svenn-Erik Nordby, Bengt Paulsen

Sakliste
Sak 21/11
Sak 22/11
Sak 23/11
Sak 24/11

Godkjenning av protokoll nr 3 /11
Kategori 1-klubber sesongen 2011-2012.
Tildeling av utmerkelser
Lån fra NBTF Eiker BTK

I

GODKJENNE PROTOKOLL

Sak 21/11

Godkjenning av protokoll nr 3 /11

Vedtak:

Protokoll nr 3/11 ble godkjent uten merknader

II

BESLUTNINGSSAKER

Sak 22/11

Kategori 1-klubber sesongen 2011-2012.
Vi har mottatt rapporter fra alle Kategori 1-klubbene. Innen fristen 16. april hadde vi
mottatt søknader fra 13 klubber, alle nåværende og 2 nye. Sektor Bredde la frem sin
instilling til diskusjon og vedtak. Som det fremgår av vedtaket så valgte styret å
differensiere mht tilskuddsbeløp.

Vedtak:

Følgende klubber tilbys avtale som Kategori 1-klubb- avtalebeløp kr 65000,-+10 000,Stord BTK, Fjell/Heros,Fokus BTK,B-72, Kobra BTK, Oppegård IL-BTG,Eiker BTK,
Volda & Ørsta BTK.
Følgende klubber tilbys avtale som Kategori 1-klubb- avtalebeløp kr 50 000,Larkollen IL-BTG, Modum BTK, Heddal BTK, Molde BTK

Sak 23/11

Tildeling av utmerkelser
Iht NBTFs bestemmelser i kapittel 6 om utmerkelser vurderer styret innspill på
kandidater. I tillegg til de som står i dette kapittel skal vi tildele “Sesongens Ildsjel”

Vedtak:

Følgende utmerkelser ble vedtatt:
Sesongens Ildsjel: Øystein Pettersen
NBTFs Krystallvase:Tor Bakke
NBTFs Minneracket: Anders Hovden, Knut Skjerping, Erik Lindholm.
Årets veteran: Erik Lindholm
Årets veteranklubb: Lia IL-BTG
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Sak 24/11

Lån fra NBTF Eiker BTK
Vi har mottatt 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 forslagt ble presentert.

Vedtak:

Styret vedtok å invitere leder av Eiker BTK, Jan Sandberg, til Tinget og at det ble lagt
opp til en informasjonsak overfor tinget søndag morgen. Deretter ville styret ta opp
saken til debatt på Tinget 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 er at partene forholder
seg til den inngåtte avtale, men styret vil naturligvis følge de vedtak som gjøres av
Tinget.

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:
Rapport fra Sektor Finans-/Marked-/Media:
Rapport fra Sektor Arrangement:
Rapport fra Sektor Organisasjon: Unge ledere samling nr 3.

3.2

Tildeling av midler til Skoleprosjekt 2010-2011.
Basert på søknad fra Gen.sek har vi mottatt tilsagn om kr 100 000,-. Sammen med
gjenstående midler hadde vi totalt kr 253 123- til dette prosjektet. Mål: Stimulere til økt
samarbeid skole - klubb for å øke kunnskap og aktivitet. Sektor Bredde prioriterte
bruken av disse midlene slik: Bordtennis til bedring av motorikk hos skolebarn –
kr 50 000,- til Kobra BTK. Tilskudd til klubber (10-12) for oppfølging av skoler med
utebord – kr 193 123,- (Opplæring, lærerkurs, skoleturneringer, rapportering).
Samarbeid med Telemark IK, kurs for lærere, turneringer – kr 16 500,Det er sendt ut tilbud til 12 klubber, som hver tilbys en støtte på kr 16 500,-.
10 klubber og Telemark Idrettskrets takket ja til tilbudet. Vi har mottatt rapport fra
klubbene. Det er imidlertid ikke alle som har levert iht avtale slik at vi vurderer
reduksjon i noen av tildelingene.
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3.3

Forbundstinget 2011
Tinget avholdes 21.-22. mai på Thon Hotels på Gardermoen
Fremdrift for forberedelsene til Tinget.
15.februar
Innbydelse sendes ut (minimum 3 mnd før). Ble sendt ut 10. februar.
08.mars
Styremøte i Oslo
20. mars
Frist innsending av tingforslag ( 2 mnd før)
20. mars
Frist for forslag til Konkurranse-/Representasjonsreglement
01. april
Frist innsending av årsberetning fra sektorene til administrasjonen
10. april
Påmeldingsfrist deltakelse tinget (iht Idrettsregistreringen).
15. april
Frist for Lovkomiteen for innstilling til tingforslag
26.april
Styremøte. Styret innstiller innkomne forslag
04. mai
Tingpapirer sendes ut (minimum 2 uker før)
20. mai
Styremøte
- gjennomgang av agenda og fordeling av ansvar
- Langtidsbudsjett og strategier for den enkelte sektor.
- hver sektor bør ha tre konkrete mål/strategier som kan legges
frem og brukes som diskusjon på Tinget under behandlingen av
Langtidsbudsjettet.
21. - 22. mai: Tinget avholdes

3.4

”Stena Line” seminar 2011
Stena Line har gjennomført byggearbeider på båten i vinter som har ført til at de ikke
lenger har møterom tilgjengelig ut over det store auditoriet. Vi bør vurdere hvordan vi
vil videreføre dette lederseminaret. Fortsette med Stena Line, hoteller i Norge,
Toppidrettsenteret/Ullevål, EM i Gdansk, EM i Split? Vi har sjekket litt priser og
muligheter. Samtidig bør vi se på innhold og hvem seminaret skal være for og hva
målet er. Behandles av styret på junimøtet.

IV

INFORMASJONSSAKER

4.1

Rapport fra president
NIF – Idrettstinget, ITTF Congress, ETTU Congress

4.2

Rapport fra Gen.sek
Informasjon fra Idrettstinget om vedtatte saker som har konsekvens under vårt Ting
følger her:

Ny lov vedtatt av NIF på Idrettstinget 7.mai.
§ 2-7 Valgbarheten og representasjonsretten for andre personer med tilknytning til organisasjonsledd
En person som har en avtale med organisasjonsledd som gir vedkommende en økonomisk interesse i
driften av organisasjonsleddet, er ikke valgbar til verv innen organisasjonsleddet eller overordnet ledd.
Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person
med økonomiske interesser i driften av organisasjonsleddet.
Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får en
slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter a fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når
forholdet opphører.
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§11-11. Domsorganene
(1) Alle straffesaker behandles av NIFs doms- og appellutvalg.
(2) Særforbund kan ha eget domsutvalg og appellutvalg dersom det er krav om dette fra internasjonalt
særforbund. Videre kan særforbund som har tilstrekkelig sakstilfang og kompetanse eller hvor det
foreligger særlige grunner, søke NIF om a ha egne domsorgan.
(3) Påtalebegjæring fra særforbund med eget domsutvalg rettes til særforbundets domsutvalg.
Øvrige påtalebegjæringer rettes til NIFs domsutvalg. NIFs domsutvalg kan treffe beslutning om
å overføre en sak til et særforbunds domsutvalg. Særforbundenes domsutvalg kan treffe beslutning
om å overføre en sak til NIFs domsutvalg for behandling.
Begrunnelse
Etableringen av ett domsorgan i NIF der det stilles formelle krav til kompetanse, vil sikre
rettssikkerheten og gi økt grad av likebehandling innenfor idretten. Ved behov for særlig innsikt i
særidrettene,vil domsorganet kunne oppnevne sakkyndige vitner, slik tilfellet er for domstolene for
øvrig i det sivile samfunnet. Tvister knyttet til kamp- og konkurransebestemmelsen skal fortsatt
tilligge særforbundene. De må i så fall eventuelt opprette egne disiplinær-/tvisteutvalg som kan
behandle slike saker.
Ordningen skal i utgangspunktet gjelde for alle særforbund, men det foreslås at særforbund kan
beholde sine egne domsorgan dersom det internasjonale særforbund krever dette. Videre at
særforbund med tilstrekkelig sakstilfang og kompetanse, eller der det foreligger særlige grunner, kan
søke NIF om a ha egne domsorgan.
Undersøkelser som Idrettsstyret har gjort viser at forslaget ikke vil medføre vesentlig økt arbeidsbyrde
for NIFs domsutvalg. Det behandles få straffesaker i organisasjonen, og domsutvalgets største
saksgruppe er dopingsakene som allerede behandles av NIFs domsutvalg.
Ordningen innebærer at særforbundene må endre sine lover på sitt førstkommende særforbundsting
slik at valg av doms- og appellutvalg bortfaller. Dette gjøres ved å redigere ut § 13 (1) nummer 10
bokstav d og e i Basislovnorm for særforbund. Valgte doms- og appellutvalg virker ut valgperioden.

V
5.1

Oslo

NESTE MØTER
Neste møter

23.05.11

Svenn-Erik Nordby (ref)
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