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I

GODKJENNE PROTOKOLL

Sak 22/14

Godkjenning av protokoll nr 3/14

Vedtak:

Protokoll nr 3/14 ble godkjent uten merknader

II

BESLUTNINGSSAKER

Sak 23/14

Mål- plan- og budsjettprosess 2014
I de tre siste styremøtene, og i perioden imellom, er det arbeidet med en mål- plan – og
budsjettprosess for 2014-2016. Dette er en naturlig del av styrets arbeid og det er
påkrevet at vi nå ser perioden helt frem mot 2016, basert på de signaler vi har fått fra
NIF mht tildelinger på Post 3, som vil kunne innebære kutt på ca kr 900 000,-. Dette er
svært dramatisk og vi må nødvendig vis gjøre alt vi kan for å forebygge dette. Derfor
arbeider også administrasjon videre med plan- og budsjettprosessen.
1. Budsjett 2014
a. Gen.sek vil orientere om status i utsendt (revidert) budsjett 2014 pr dato
b. Informasjon om tilskudd fra NIF/Kulturdepartementet.
i. Dette var ikke så bra som forventet (%) iht NIF Ledermøte
1. Tilskudd fra NIF på Post 2, ble kr 2 747 979,2. Tilskudd fra NIF på Post 3, ble kr 2 004 698,3. Reduserte tilskudd fra OLT, totalt kr 1 920 000,-
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Administrasjonen har sammen med sektor Bredde redusert deres budsjett slik at
kostnader korresponderer med forventede inntekter på Post 3.
En konsekvens av den totale nedskjæringen på Post 3 innebærer at det er kuttet noe
i tilskuddene til Kategori 1 og 2. Gjenstående beløp her for 2014 er ca 110 000,-.
Her er det da flere utfordringer vi står overfor. I hvor stor grad skal Kategori 1 og 2
prosjektene prioriteres? Skal andre prosjekter kuttes helt ut?
Burde vi legge om støtten til Kategori 1 og 2 i tråd med det NIF har gjort? Altså
mer basert på antall medlemmer, kurs, barneidrett, ungdomsidrett?
Vi har også mottatt kr 90 000,- til folkehelseprosjekt (voksen/ungdom) og kr
100 000,- til skoleprosjekt. Vi kan legge disse midlene i «Post 3-potten» og være
mer målrettet i tilskuddene til klubbene. Gjennomføringsgrad av Utviklingstrappa
bør også være et kriterium for disse tilskuddene.
Skal vi bruke av egenkapitalen til å dekke inn for redusert tilskudd på Post 3?

Foreløpig ikke tatt stilling til historisk arkiv.
- Ref. tilbud fra Atle Irgens. Dette vil være avhengig av styrets prioriteringer i
budsjettet og av den løsningen som lages i forbindelse med ny hjemmeside
2. Mål og prioriteringer i hver sektor
a. Hver sektor skal ha oppdatert One Page Plan. OK
b. Sektor Organisasjon arbeider med entydige verdier som gjelder alle sektorer
i. Hva er status her?
c. Hver sektor videreutvikler sine planer med resultatmål, fremdrift og ansvar
d. Sektorene arbeider videre med budsjett for å nå disse målene
e. Hver sektor kommer med forslag til kutt slik at vi bringer budsjettet i
balanse
f. Implementering av strategiplaner i «bordtennis-Norge»
g. Utfordringer mht NTG, elevgrunnlag, sparring, økonomi.
 Ma Wenting ønsker å komme tilbake til Norge i sommer. Hva kan vi
bidra med her og hvordan kan hennes treningsbehov bidra til å
optimalisere treningen på senteret og NTG? Gen.sek arbeider videre
med tilrettelegging for en «hjemkomst» for Ma Wenting sammen
med forskjellige samarbeidspartnere, men det er vanskelig å få en
avklaring fra UDI på hennes situasjon.
3. Post 3 – utfordringer mht tildeling og bruk av midler
a. Hvilke konkrete tiltak kan vi gjøre for å motvirke et drastisk fall i tildeling
innenfor hvert av de fire tiltakskriteriene:
i. Medlemstall (informasjon om medlemsregistrering følges opp)
ii. Aktivitetsutvikling (vekst i antall medlemmer)
iii. Kurs (høyt trykk fra adm. på gjennomføring og rapportering av kurs)
iv. Verdispørsmål (vedtatt ungdomssatsing, behov for oppfølging barn)
v. Ungdomsprosjekt (har søkt om midler og iverksatt tiltak)
4. Styrets overordnede prioriteringer
a. Her prioriterte vi tre – 3 – overordnede strategiske oppgaver som styret
samlet skulle arbeide for.
i. Økonomi – rammevilkår. Politisk påvirkningsarbeid inn mot NIF
ii. Medlemstall – registrering og muligheter for vekst.
1. Resultat 2013: Stabilt mht antall klubber (123) og liten
nedgang i medlemstall, til 5367.
iii. Utviklingstrappa – et styreprosjekt
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Vedtak

Gjennomføringsgrad av Utviklings-trappa skal være styrende for tildeling av midler og
administrasjonen gis i mandat å utarbeide nye kriterier for Kategori 1 og 2 klubbene
iht tilskuddene fra NIF

Sak 24/14

Organisasjonsprosessen
Organisasjonsutvalget har arbeidet videre med organisasjonsprosessen sammen med
leder av Toppidrettsutvalget. Utvalget hadde samlet en del fakta og la frem aktuelle
problemstillinger og innstillinger for det videre arbeid

Vedtak:

Styret ga sitt tilsagn til innstillingen og Organisasjonsutvalget fortsetter med sitt arbeid
ut fra de signaler som ble gitt.

Sak 25/14

Søknad om endring i administreringen av 3.div avd vest (D)
Region Vest ønsker å overta administrasjonen av 3. div avdeling vest. Dvs ta inn
startkontingent, sette opp terminliste og kjøpe premier. Ihr Konkurransereglementet
pkt 3.1.1.1.1 og pkt 3.2.2 så er denne divisjonen en del av den nasjonale lagserien og
således NBTFs ansvar.

Vedtak:

Styret ønsker ikke å endre på denne praksis noe som innebærer at søknaden fra Region
Vest om å overta det administrative ansvaret ikke innvilges.

Sak 26/14

Forlengelse av trenerkontrakter
Avtalen med Gundars Rusis (kadett gutter) utløpet 1.8.2014. Toppidrettsutvalget
innstiller på ett – 1 års forlengelse av denne trenerkontrakten.

Vedtak:

Styret følger Toppidrettsutvalgets innstilling og forlenger avtalen med Gundars Rusis
med ett år, til 01.08.2015.

Sak 27/14

Endringer i NBTFs Konkurransereglement og Representasjonsreglement
Her har vi hatt ute på høring totalt 25 forslag. Det ble fremlagt en oppsummering av
høringen og av innstillinger fra styrets medlemmer.
I tillegg har vi fått inn et antall nye saker ;
1.Manual for Stiga- ligaen (Eliteserien). Redigert av B.Paulsen
2.Refereat og forslag fra Dommerkomiteen. Racketkontroll og endringer i seriespill
3. Forslag til endringer fra Arrangemenstutvalget (inkl innspill fra Presidenten)
4. Forslag til nytt punkt i Tilleggsbestemmelsene vedrørende filming/videoopptak
på stevner og mesterskap.
5. Ungdomskomiteen forslår at rekruttklasser tas inn i NM yngre (se vedlegg)

Vedtak:

Administrasjonen sammen med president og leder for sektor Arrangement gis mandat
til å innstille til endelig vedtak i alle innkomne saker. Innstilling sendes styret før 22.
juni, slik at vedtakene og endringene kan bekjentgjøres før 1.juli.

Sak 28/14

Endringer i NBTFs Satser
Spillerlisensen er i dag slik:
Yngre: kr 250,Junior: kr 300,Eldre junior og senior: kr 350,Forbundet arbeider nå med justering av innhold i lisensen mht skadedekning etc.
Som en konsekvens av dette og en generell prisjustering behandlet styret nye satser.

Vedtak:

Lisenssatsene økes med kr 50,- og endres til; Yngre: kr 300,-,Junior: kr 350,-,
Eldre junior og senior: kr 400,NORGES BORDTENNISFORBUND
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Sak 29/14

Tildeling av NM senior
Ved søknadsfristens utløp hadde vi ingen søkere til NM for senior. Mesterskapet ble
utlyst på nytt og da mottok vi to søkere (Laksevåg BTK og Eiker BTK/Modum BTK).

Vedtak:

Styret vedtok å tildele mesterskapet til Eiker BTK/Modum BTK

Sak 30/14

Funksjonshemmede klasser iht internasjonale klassifiseringsbestemmelser
Vi har frem til i dag ikke hatt entydige krav til hvem som kan spille i klasser for
funksjonshemmede. Når vi nå får flere unge funksjonshemmede spillere med er det
viktig at vi har klare regler for hvem som kan delta i disse klassene. Vi har i våre
bestemmelser regler som sier at våre arrangementer avholdes iht ITTFs bestemmelser
noe vi altså bør følge opp også på dette området (Ref: ITTF Classification Code).
Vi legger nå inn i vår bestemmelser en henvisning til internasjonale krav mht
klassifisering for å spille i funksjonshemmede klasser.
Som en konsekvens av dette behandlet styret den nåværende dispensasjonen for den
hørselshemmede spilleren.

Vedtak:

Det legges inn i Konkurransereglementet en henvisning til ITTF bestemmelser om
klassifisering. Dispensasjonen for den hørselshemmede spilleren opphører fra
01.07.2014. Spilleren har mulighet til å søke om klassifisering som funksjonshemmet
dersom han mener seg berettiget til dette.

Sak 31/14

NTG skoleåret 2014-2015
Det er NTG som alene har arbeidsgiveransvaret og som er ansvarlig for tilbudet ved
NTG. I et samråd mellom NTG Bærum og Norges Bordtennisforbund, har begge parter
blitt enige om at bordtennislinjen på NTG blir ”fryst” i skoleåret 14/15. Dvs at skolen
ikke tar inn nye bordtenniselever for dette skoleåret. Vår felles ambisjon skal være at
Bordtennislinjen ved NTG Bærum skal være operativ igjen fra skoleåret 2015 - 2016.
Søknadsfristen vil være som tidligere 1. mars 2015. Det vil være mulig å søke seg inn i
klassetrinn 2 og 3. Hovedårsaken for dette er at det ikke finnes økonomiske midler til å
gjennomføre et skoleår med balanse i budsjettet, samt et riktig sportslig tilbud til
elevene ved NTG. Det var heller ikke nok kvalifiserte søkere til plassene ved skolen for
skoleåret 2014-2015. Elevene som allerede går på skolen beholder sine plasser for
skoleåret 2014-2015. For disse vil undervisningstilbudet (skole) bli opprettholdt, men
idrettstilbudet (bordtennis) bortfaller.

Vedtak:

Forbundet tar dette til etterretning, men vi må nå også se spesielt på to forhold:
Ansatte trenere og deres arbeidsinstruks nå når timene på NTG ikke lenger brukes der.
Vi bør samtidige arbeide med en plan B, slik at vi har et operativt alternativ dersom det
skulle vise seg at vi også for neste skoleår står uten et tilstrekkelig antall søkere.

Sak 32/14

Stavangergata 46 – leilighet 209
Leiligheten er nå pusset opp og er i bruk. 22. mai var det generalforsamling i
Stavangergata og protokoll ble fremlagt for styret. Her henvises spesielt til forslag 4 og
vedtaket der som vil kunne omfatte oss. Vi må få sjekket ut om vi er en av de 3
juridiske eierne det her henvises til. Dersom vi er det så vil det si at det kun er ansatte i
NBTF som kan være bruker av leiligheten. Vi har foreløpig ikke fått svar på vår
henvendelse vedrørende dette.

Vedtak:

Dersom vi ikke har mulighet til å være utleier så legges leiligheten ut for salg i august.
Dersom vi fortsatt kan låne/leie ut så legges den ut for utleie fra august.
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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: Rapport følger vedlagt
Rapport fra Sektor Finans-/Marked-/Media:
Rapport fra Sektor Arrangement:
Rapport fra Sektor Organisasjon:

3.2

NBTFs holdning til diskusjonssider på hjemmesider
Nettdiskusjoner generelt i bordtennisen og helt konkrete episoder med enkeltpersoner
og miljøer. Her er det vårt ansvar å påse at idrettens verdier blir ivaretatt i vår
organisasjon. Hvordan kan vi ta tak i dette? Jonny Ternlind initierte prosessen i denne
saken. Vi er en barne- og ungdomsorganisasjon som har en viktig oppgave i barns
oppdragelse innenfor vår idrett. Vi følger dette nå i første omgang opp i forbindelse
med Post 3 kriterier og utlysning av midler til prosjekter knyttet til barn og unge. Viktig
ha dette med i evalueringen ved tildeling av tilskudd i juni.

3.3

Ungdomslekene 2015
Ungdomslekene er tilbake i 2015 og vi har derfor valgt å legge SNC finaler dit slik som
forrige gang. Er hva vi ønsker, eller er det noe annet vi burde lagt der? Nå har vi forsøkt
både dette og NM Junior.
Pr dato har vi fått tilsagn om økonomisk støtte fra Oppland Fylkeskommune på kr
200 000,-. Vi har også fått klare positive signaler fra NIF og Lillehammer kommune
om støtte på linje med tidligere år.

3.4

Regionsutvikling og Regionsledermøte
Gen.sek sendte den 8.11.2013 ut en invitasjon til våre fem regioner med forslag til
gjennomføring av Startmøter og Regionsledermøte. Vi fikk ingen svar innen fristen
10. desember. Vi har purret, men fortsatt svært liten respons. Vi mottok ønske fra
Region Øst som ville arrangere dette den 6. mai. Det er nå gjennomført.
Regionsledermøte planlegges nå til lørdag 11. oktober. Her planlegges nå innhold
(Regionsamlinger, seriespill, rekruttering og regional satsing på funksjonshemmede,
økonomi, etc). Dette skjer samtidig som et felles møte med klubbene i
Klubbutviklingsprosjektet som er tenkt avholdt 11.-12. oktober. Toppidrettssenteret og
lokaler på Ullevål er bestilt.

3.5

Innføring av plastball i ITTF
Plastballen blir etter planen innført i ITTF sine konkurranser fra 1. juli. Tyskland har
vedtatt å benytte ballen i sine nasjonale konkurranser inkl serien fra samme tidspunkt.
Regionstevner osv stilles fritt. Andre forbund forventes å følge etter.
Plastballer blir godkjent på samme måte som andre "trestjerners" . Det blir ikke forbudt
med nåværende celluloidballer så det er altså opp til oss selv å avgjøre i hvilke stevner
det skal brukes plastballen, hvor man eventuelt skal stå fritt, og fra når det skal
innføres. Viktig å gi informasjon ut tidlig slik at klubbene får tid til å planlegge sine
ballinnkjøp. ITTF har nå gått ut med at flere ballmerker nå er godkjent. Vi har vært i
kontakt med Sverige og de har ingen planer om å gjøre noe for neste sesong. Danmark
har imidlertid vedtatt å innføre bruk av plastballen.
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3.6

Utvikling av NBTFs nye hjemmeside
Fremdriftsplan
Det skal etableres en IT-komite som arbeider videre med utviklingen sammen med Rolf
Erik Paulsen.
april - mai
Jobber videre med innspill og innhold på hjemmesidene i tett dialog med ansvarlig i
Styret og administrasjon. Dette kan følges av Styret og de som har passord/brukernavn.
Samarbeid med SKALAR er i rute og Rolf Erik er i dialog med dem.
juni (eller siste styremøte før sommeren)
Gjør en ny presentasjon av innhold og layout - og ny diskusjon. Er dette slik vi ønsker å
ha sidene, får vi frem det vi ønsker? Vi må da også diskutere arbeidsfordeling mht
oppdatering av sidene (innlegging av stoff når alt er operativt).
Juli/august:

Bordtennisappen utvikles ferdig i uke 28-29.
De nye hjemmesidene lanseres.

3.7

Konsekvenser av ilagte sanksjoner/straff overfor spillere fra ITTF
Det er på ITTFs mesterskap og turneringer mulig å bli ilagt sanksjoner av ulik art som
resultat av rødt kort og overtredelse av limeregler.
Spørsmålet vi skal se på er i hvilken grad straff/sanksjon ilagt av ITTF har gyldighet og
konsekvens for deltakelse i arrangementer i Norge.
Vi innhenter mer informasjon fra ITTF og hva andre land gjør (Sverige). Dette følges
opp av Presidenten under VM.

3.8

Mandater, ansvar og delegasjonsreglement
Vi vil nå ta en gjennomgang av beslutningsrutiner og informasjonsflyt mellom
administrasjon, trenere, styret og utvalgene.

3.9

Ny samarbeidspartner for forsikringer
Vi har i mange år hatt if som leverandør av våre forsikringer (lisens, yrkesskade, innbo,
arrangement, mfl.) Etter etableringen av Idrettens Helsesenter (IHS) er det kommet inn
nye muligheter bl.a gjennom en samkjøring og felles løsninger med SFA. Vi går nå inn
i en prosess der vi vil gå gjennom alt vi har av forsikringer. Målet er naturlig vis å få
bedre dekninger, bedre service, raskere behandling, innsyn i skadestatistikker og helst
til en lavere pris. Vi ser for oss følgende fremdrift:
1. Innsamling av informasjon og ønsker fra det enkelte forbund, møte 12. juni
a. Kopi av alle forsikringspapirer, både lisens og forbundets egne forsikringer
b. Skadestatistikk siste 5 år hvis mulig for alle forsikringer
c. Nye dekninger man ønsker innført eller andre endringer knyttet til forsikringer.

2.
3.
4.

Analyse av innhentet informasjon
Utarbeide vår anbefaling for Særforbundsalliansen
Presentere anbefaling for dere og bli enige om videre fremdrift.

Dette betyr at det blir et møte med SFA i månedsskiftet juni/juli for å presentere vår
(IHS) anbefaling og bli enige om videre fremdrift.
3.10

NETU Veterans
North European Championships for veteraner er tildelt Fjell/Heros i 2016. Dato er nå
fastsatt til 1.-3. april. Gen.sek er i god dialog med arrangør om arrangementet.

NORGES BORDTENNISFORBUND
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IV

INFORMASJONSSAKER

4.1

Rapport fra president

4.2

Rapport fra Gen.sek
Oppfølging av anleggsplan. Møte med andre SF. Mål og strategier utformes.
Møte i SFA: Samarbeid med fotball om et prosjekt som inneholder en samhandling
med Idrettens Helsesenter - kompetanseutvikling i klubbene – Gjensidige Forsikring
og Gjensidigestiftelsen.

4.3

Driftsregnskap
Driftregnskap pr 31.05.2014 ble sendt ut forut for styremøte

4.4

Opptak av nye bordtennisklubber
Det pågår stor aktivitet mht etablering av nye bordtennisklubber.
Siden 01.01.14 er følgende klubber blitt tatt opp av NIF og NBTF.
1. Hauerseter IL-BTG
Region Øst
2. Flisa IL – BTG
Region Øst

V

NESTE MØTE

5.1

Planlagte møter:
26. august i Oslo
10. oktober i Oslo (med påfølgende Regionsledermøte etc, 11.-12. oktober)

13.06.2014

Svenn-Erik Nordby (ref)

_____________
Olav Haraldseid
Styremedlem

____________
Øivind Eriksen
President

_________________
Ingvild Sorteberg
Visepresident

_____________
Sissel Leffmann
Styremedlem

___________
Nina Jeletich
Styremedlem

_______________
Helene Nesheim
Varamedlem

____________
Jonny Ternlind
Styremedlem

_________________
Kirsten Grutle
Varamedlem
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