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

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/2013 – Ullevål 26. juni 2013
Til stede:
Øivind Eriksen, Ingvild Sorteberg, Olav Haraldseid, Sissel Leffmann, Nina Jeletich, Jonny Ternlind,
Istvan Moldovan, Helene Nesheim, Kirsten Grutle
Fra Administrasjonen: Svenn-Erik Nordby, Bengt Paulsen
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I

GODKJENNE PROTOKOLL

Sak 33/13

Godkjenning av protokoll nr 4/13

Vedtak:

Protokoll nr 4/13 ble godkjent uten merknader

II

BESLUTNINGSSAKER

Sak 34/13

Konstituering av styret
Åpning, egenpresentasjon, spilleregler for styret, fordeling av sektoransvar,
hvem deltar på styremøter (varamedlemmer, ansatte, redaktør Norsk Bordtennis)?

Vedtak:

På styremøtene deltar styret og varamedlemmene. Fra administrasjonen deltar Gen.sek
og Idrettslig leder. Øvrige ansatte og redaktør for Norsk Bordtennis kan inviteres til
enkeltmøter der det er relevant.
Styret vedtok videre følgende ansvarsdeling mht sektoransvar:
Sektor Toppidrett: Olav Haraldseid, Sektor Bredde-/rekruttering: Nina Jeletich,
Sektor Finans-/Marked-/Media: Jonny Ternlind, Sektor Arrangement: Sissel Leffmann,
Sektor Organisasjon: Kirsten Grutle. Styremedlemmer vil også inngå i andre utvalg.

Norges Bordtennisforbund
Serviceboks 1 Ullevål stadion
N-0840 OSLO
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 35/13

Representasjonsreglement og Konkurransereglement
Styret behandlet innkomne forslag som var lagt ut til høring i Tingdokumentet.

Vedtak:

Totalt ble det behandlet 27 saker. Vedtakene fremkommer som vedlegg til NBTFs
Tingdokument og vil bli offentliggjort på NBTFs hjemmeside 28.06.13.

Sak 36/13

Tilleggsbestemmelser
Styret behandlet innkomne forslag som var lagt ut til høring i Tingdokumentet.

Vedtak:

Totalt ble det behandlet 4 saker. Vedtakene fremkommer som vedlegg til NBTFs
Tingdokument og vil bli offentliggjort på NBTFs hjemmeside 28.06.13.

Sak 37/13

Satser og faste sanksjoner
Styret behandlet innkomne forslag som var lagt ut til høring i Tingdokumentet.

Vedtak:

Totalt ble det behandlet 5 saker. Vedtakene fremkommer som vedlegg til NBTFs
Tingdokument og vil bli offentliggjort på NBTFs hjemmeside 28.06.13.

Sak 38/13

Toppidrett – Utviklingstrapp
I samarbeid med Olympiatoppen har Thorsten Hævdholm utarbeidet en utviklingstrapp
som er en plan for utvikling og implementering av toppidretten på teknisk,
organisatorisk plan. Planen er blitt presentert for styret i to styremøter. Styret ønsket et
møte med OLT der man diskuterte konsulentrapporten, veien videre og muligheter for
samarbeid med OLT om dette. Dette møtet ble avholdt 8. mai. Styret er innstilt på at
utviklingstrappa skal implementeres og at det lages en plan for dette. Utfordringen er
hvem som skal gjøre dette og hvordan dette kan innpasses i de ansattes (adm/trenere)
arbeidsinstrukser. Utviklingstrappa vil inngå som et klubbutviklingsprosjekt linket inn
mot kriteriene for breddemidler/Post 3. Det ble avholdt møte med Thorsten Hævdholm
mandag 17. juni og referat fra dette ble gitt på møtet.

Vedtak:

Styret vedtok å gå videre i forhandlinger med Thorsten Hævdholm. Stillingen gjøres om
til en prosjektstilling med mandat, mål, innhold og fremdrift for implementering av
utviklingstrappa.

Sak 39/13

Reisefordeling i 3. divisjon avd D
Det er kommet søknad fra Region Vest som ønsker å administrere reisefordeling i
denne avdelingen. Iht regleverket pkt 3.12 (side 93) kan styret gi tillatelse til dette.
Vi har tidligere gitt tilsvarende mulighet i Region Nord.

Vedtak:

Styret gir Region Vest tillatelse til å innføre og selv administrere reisefordeling i 3.
divisjon avd. D

Sak 40/13

Nord Europeisk Mesterskap 2014
Norge er av NETU tildelt dette mesterskapet, som skal arrangeres 23.- 25. mai 2014.
Av erfaring vet vi at dette er et økonomisk usikkert mesterskap å arrangere, derfor ser
styret at det kan bli vanskelig å få lokale arrangører til dette. Vi har preliminært booket
Fornebu og Toppidrettsenteret.

Vedtak:

Styret vedtok å arrangere Nord Europeisk Mesterskap 2014 på Fornebu med NBTF
som arrangør.
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Sak 41/13

Nord Europeisk Mesterskap for Veteraner i 2016
Norge kan være arrangør av dette mesterskapet i 2016. Søknadsfrist til NETU er 1. mai
2014. Vi har mottatt en søknad fra Fjellkameratene som ønsker å arrangere.

Vedtak:

Styret vedtok å utlyse arrangementet med frist 10. september 2013.

Sak 42/13

Budsjett 2013 – Post 3 tildelinger
Vi har ennå ikke fått resttildelingen fra NIF på Post 3. Derfor har det vært vanskelig å
ferdigstille budsjettet på dette området. Hvordan vi eventuelt går videre med Kategori 1
og 2 i sesongen 2013 – 2014 er foreløpig ikke vedtatt. Signalene som ble gitt og mottatt
på Tinget var at dette var noe man ønsket å gå videre med, men omfang og innhold kan
justeres. Klubbene har ennå ikke fått noen endelig avklaring, men dette er noe de bør få
ganske snart. Det er i budsjettet foreløpig avsatt en sekkepost dette formålet (32025
Post 3). Vi ser for oss at noe av dette skal gå til implementering av utviklingstrappa.
Dersom vi velger å gjøre det slik vil klubbene få et noe mindre beløp enn tidligere, men
de vil i stedet få tilført kompetanse. I tilskuddskriteriene fra Post 3 og rapporteringen til
NIF er nå idrettens vedtatte verdier blitt et nytt og forsterket element, som også bør med
i våre kriterier. Når det gjelder Post 2 så er vi tildelt kr 2 784 677,-.
Leiligheten som NBTF eier i Stavangergata 46 på Bjølsen i Oslo skal pusses opp og
borettslaget legger inn bad/toalett. I denne forbindelse får NBTF en utgift på ca
kr 55 000,-. Oppussingen vil være ferdig i uke 42 og da vil NBTF vurdere å selge
leiligheten. Leiligheten har vært viktig å ha i forbindelse med samarbeidsavtalen med
Kina i mange år. Nå ser det ut til at dette samarbeidet dessverre opphører og da er ikke
lenger behovet like stort for denne leiligheten.

Vedtak:

Vi legger ut søknad til klubbene om at de nå kan søke om å bli Kategori 1og 2 klubb.
I tillegg til tidligere kriterier vil det bli lagt inn et obligatorisk verdielement. Utgiftene
til oppussing av leiligheten legges inn i årets budsjett.

Sak 43/13

Avtaler med landslagstrenere
Idrettslig leder la frem fremforhandlede avtaler med landslagstrenerne Marcus
Gustafsson og Gundars Rusis

Vedtak:

De fremlagte avtaler ble godkjent og signeres med trenerne.

Sak 44/13

Søknad om økonomisk støtte
Søknad om økonomisk støtte til reise ifm mulig deltakelse for Jonny Ternlind til U-EM
Ostrava 12-21.juli, i hans rolle i ETTU Youth Committee

Vedtak:

Det innvilges støtte til dekning av reiseutgifter for deltakelse. Opphold dekkes av
arrangør. Ternlind har under oppholdet ansvar for informasjon og artikkel til bladet.
Han inngår også i støtteapparatet rundt landslagene.
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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: Avtaler med trenere er forhandlet. Møter med spillere.
Rapport fra Sektor Bredde-/rekruttering: Godt arbeid i gang med hjemmesider
Rapport fra Sektor Finans-/Marked-/Media: Rolf Erik Paulsen hjelper oss med
utvikling av en ny hjemmeside. Demo vil bli presentert på neste styremøte.
Rapport fra Sektor Arrangement:
Rapport fra Sektor Organisasjon:

3.2

Tildeling av treningstid til bordtennis i lokale haller/gymsaler
Saltdal BTKs (Region Nord) konkrete situasjon mht treningstid og vedtak om
nedleggelse. Og generelt det prinsipielle mht tildeling av treningstid. Uteidretter som
forfordeles mht treningstid fra inneidretter. Hva er f.eks NIFs holdninger til dette?
Det er jo en generell utfordring at bordtennisklubber har lite treningstid. Dette er en av
flere årsaker til vårt lave medlemstall. Jonny Ternlind følger opp saken inn mot klubb
og Idrettskrets i samarbeid med Gen.sek. Vi bør også utvikle et strategidokument på
anlegg der dette tas opp som en sentral problemstilling som fremmes politisk i NIF.

3.3

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 innledet til 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.

IV

INFORMASJONSAKER

4.1

Rapport fra president

4.2

Rapport fra Gen.sek
Leveranseavtale for digitale medier med Norsk Tipping. Aktør: Tommy Urhaug
12. juni. NBTF representant ved 10 – års jubileum for Anti Doping Norge
19. juni. Møteseminar for Kulturdepartementet, Norsk Tipping, NIF og 15 SF i SFA

4.3

Olympisk Akademi
Vi har mottatt invitasjon fra Olympisk Akademi på Lillehammer om seminar for
ungdom. Invitasjonen ble lagt ut, men vi mottok ingen påmeldinger. Vi har kontaktet to
ungdommer som begge har takket ja til å bli meldt på. Disse er: Jonas Floøien, B-72 og
Caroline Ellefsæter, Fokus

4.4

Ny leder i den norske avdelingen i SCI
Jonny Ternlind har tatt over for Odd Gustavsen som Norges kontakt i SCI
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4.5

Barents Winter Games
Barents Winter Games i Tromsø 2014. Jonny Ternlind hatt en del uformell kontakt med
Claes Gregart i NIFs Barentsutvalg i denne saken. De ønsker at bordtennis skal være
med i arrangementet til neste år og de ber om at det oppnevnes en kontakt fra NBTF.
Jonny Ternlind følger opp saken videre som vår kontaktperson. Ny informasjon legges
frem for styret på neste styremøte.

4.6

Opptak av nye bordtennisklubber
Det pågår stor aktivitet mht etablering av nye bordtennisklubber.
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
4. Vågsnes BTK
Region Sør

IV

NESTE MØTE

5.1

Planlagte møter:
Fredag 13. (kl 16 00) og lørdag 14. september (til ca kl 15 00) på Modum.

28.06.13 Svenn-Erik Nordby (ref)

____________
Øivind Eriksen
President

_____________
Olav Haraldseid
Styremedlem

_____________
Sissel Leffmann
Styremedlem

_________________
Ingvild Sorteberg
Visepresident

___________
Nina Jeletich
Styremedlem

_______________
Helene Nesheim
Varamedlem

____________
Jonny Ternlind
Styremedlem

____________
Istvan Moldovan
Styremedlem

_________________
Kirsten Grutle
Varamedlem
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