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

PROTOKOLL STYREMØTE NR 7/2010 – Oslo, 11.november 2010
Tilstede:

Øivind Eriksen, Knut Olav Nordseth, Ketil Nordgård, Ingvild Sorteberg, Kathrine
Johnsen, Rolf Olsen, Roger Saue

Fra adm:

Svenn-Erik Nordby, Bengt Paulsen og Ghassan Chaer

Saksliste
Sak 45/10
Sak 46/10
Sak 47/10
Sak 48/10
Sak 49/10
Sak 50/10
Sak 51/10

Godkjenning av protokoll nr 6 /10
Nominasjon til Idrettsgalla 2011
Eliteseriekampen Modum – Laksevåg
Avtale NBTF – NTG
Ny samarbeidsavtale
Representasjon
Aldersklasser i NM for veteraner

I

GODKJENNE PROTOKOLL

Sak 45/10

Godkjenning av protokoll nr 6 /10

Vedtak:

Protokoll nr 6/10 ble godkjent uten merknader

II

BESLUTNINGSSAKER

Sak 46/10

Nominasjon til Idrettsgalla 2011
Vi er invitert av NIF til å nominere utøvere til Idrettsprisen for 2010.

Vedtak:

NBTF innstiller Tommy Urhaug til prisen “Beste funksjonshemmede utøver”.

Sak 47/10

Eliteseriekampen Modum – Laksevåg
Vi hadde mottatt brev fra Laksevåg BTK datert 13.10.10.
Vi har tidligere behandlet denne saken og saken endte med at Laksevåg BTK valgte å
sende saken til Domsutvalget. Hverken Laksevåg BTK eller forbundet har hørt noe fra
Domsutvalget i sakens anledning. I brevet etterlyser også Laksevåg et møte med NBTF.

Vedtak:

NBTF har behandlet denne saken tidligere og står ved tidligere vedtak. Dersom
Laksevåg BTK ikke får svar fra Domsutvalget på en sak de har sendt dit henstiller
styret dem til å purre opp saken. NBTFs styre vil være positive til et møte med Laksevåg
BTK som de inviterer til i Oslo.
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Sak 48/10

Avtale NBTF – NTG
Vi hadde 22.10.10 et møte med NTG der vi diskuterte inngåelse av en ny avtale
mellom NBTF og NTG. Den største omleggingen innebærer at stønadsbeløpet blir
redusert fordi NBTF har tatt et større ansvar ved ansettelse av en trener fra 1.1.11 som
er trener i 60 % ved NTG. Vi vil videre legge inn en del krav til NTG i form av ansvar
knyttet til vedlikehold i hallen og trenerutdanning for deres elever.

Vedtak:

Tas til orientering

Sak 49/10

Ny samarbeidsavtale
Gen.sek har fremforhandlet en ny samarbeidsavtale med premieleverandøren Sporrong
med virkning fra 1.1.11 som gjelder frem til 31.12.13.

Vedtak:

Styret godkjente avtalen som signers og tas til etteretning

Sak 50/10

Representasjon
Styrets representasjon ved sluttspillet i eliteserien (semifinaler og finale) 2011,
Norgescupfinalen og alle NM.

Vedtak:

NM Veteraner
NM Senior
Eliteserien, finale

Sak 51/10

Aldersklasser i NM for veteraner
Vi har mottatt en mail fra Rolf Andersen i Eiker BTK som ønsker seg flere klasser i
NM for veteraner for alderen 70/75. Korrespondansen og tallmaterialet som underbygde
saken ble fremlagt.

Vedtak:

Denne saken ble behandlet i en ordinær behandling av Konkurransereglementet i juni.
Det er derfor ikke mulig å endre dette for inneværende sesong. Saken tas derfor med
inn mot behandling av Konkurransereglementet våren 2011.

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: Utvikling av unge spillere (OLT), Kompetansedeling
Rapport fra Sektor Bredde-/rekruttering: Kategori 1-klubbene. Skoleprosjektet
Rapport fra Sektor Finans-/Marked-/Media: Handlingsplan FRISK-avtale, m.fl)
Rapport fra Sektor Arrangement: Ungdomslekene 2011, Eliteserien
Rapport fra Sektor Organisasjon: Unge ledere. Organisering utvalg/komiteer (ref 3.2)

3.2

Handlingsplan og budsjett 2011
Det ble fremlagt et utkast til budsjett der det foreløpig bare var lagt inn forventede
inntekter og faste utgifter ut fra det vi vet pr i dag.

Øivind Eriksen
Øivind Eriksen
Øivind Eriksen

NM Junior
NM Yngre
Stiga NC finale

Øivind Eriksen
Ingvild Sorteberg
Ketil Nordgård
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Inntekter 2011
Gen.sek orienterte mer i detalj om status, utfordringer og muligheter. Styret diskuterte
enkelte prosjekter og mulige samarbeidsavtaler. Dette vil ga oss et bilde av rammene
for 2011. Det ble også henvist til en nøkkeltallsrapport fra NIF som viser noen
interessante tall mht pengestrømmen mellom forbund og klubber.
Tilskudd fra NIF
Vi registrerer at NIF har søkt om et noe høyere tilskudd for 2011 enn i 2010.
Det er uttalt av statsråden i pressen at idretten vil få det samme som i 2010.
Vi legger oss derfor på de samme tilskuddsbeløpene. Med økt medlemstall vil vi
naturlig nok kunne få økte tilskudd på Post 2. Tilskudd på Post 3 er imidlertid en
søknadspost som vil kunne endre seg, men der har vi ikke svar før i februar.
Lotteri og bingo
Vi hadde ikke lotteri i inneværende år. I 2011 har vi muligheten til å delta i
Sportslotteriet og/eller vi kan ha vårt eget landslotteri slik vi har hatt tidligere.
Vi har mistet vår opprinnelige bingo, men har de siste dagene klart å få på plass
samarbeid med en ny entreprenør. Styret valgte å delta i Sportslotteriet og ikke avholde
eget lotteri.
Samarbeidsavtaler
FRISK Forsikring
Avtalen med FRISK Forsikring er 5-årig og vi nærmer oss slutten på det 3 dje året.
FRISK har nå formelt sagt opp avtalen, slik de hadde muligheten til etter 3 år, pr 1.
september. Samtidig sier de at de kan ønske seg et videre samarbeid, men da etter en ny
modell mht beløp og innretning. Vi står imidlertid i fare for at avtalen avsluttes.
Klubbene på Stena Line var positive til å videreføre avtalen med FRISK og ønsker å
bidra til at vi sammen skal lykkes i de mål vi har satt oss. Som et bilde på hva FRISK
avtalen gir oss kan vi si at dersom denne avtalen blir borte så tilsvarer det en sum som
kan innebære en dobling av serieavgiften for alle lag i den nasjonale lagserien. Dette er
en problemstilling som styret må ta stilling til.
STIGA
Vi har inngått en 10 – årig avtale som trer i kraft fra 1.1.11.
Møllers – Omega 3
Denne avtalen avsluttes 31.12.10.
Utgifter 2011
Budsjett med faste utgifter ble fremlagt.
Konklusjon
Det ser dessverre ut til at inntektene blir redusert i 2011 hovedsakelig på grunn av
bortfall/reduksjon i samarbeidsavtaler. Noe kan vi kompensere ved et lotteri og nye
avtaler, men ikke alt. Vi skal også huske på at mye av midlene er øremerket og at
bortfallet av inntekter som er beskrevet i hovedsak gjelder frie midler. Vi har fortsatt en
stor, delvis ubenyttet, mulighet for salg av reklame i hallen på Fornebu. Her er plass til
ytterligere ca 15 skilt som burde kunne gi oss 100 – 150 000,- i inntekt.
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Fremdrift
Styret valgte på nåværende tidspunkt ikke å vedta budsjettbalanse, men ønsker ført at
den enkelte sektor legger frem målsettinger, handlingsplan og forslag til budsjett.
Hver sektor planlegger ut fra rammene så lå i budsjettet for 2010. Eventuelle ønsker om
økning ut over denne rammen skal settes opp i prioritert rekkefølge og med tilhørende
argumentasjon inn mot måloppnåelse. Frist for innsending av handlingsplan er
1.desember.
3.3

Organisering av utvalg/komitéer
Vi opplever at noen Tingvalgte utvalg og komitéer fungerer lite tilfredsstillende, og er
uegnet til behandling av enkelte saker må behandles innen kort tid. Styret er også i flere
saker uegnet i så henseende. Utvalget har følgende forslag til Styret;
Styret starter en utredning av behovet/muligheten for at et utvalg kan være endelig
innstans for behandling av brudd konkurransereglementet. Prosessen må ende i et
forslag til Tinget. Ansvar: Sektor Organisasjon

3.4

Ungdomslekene 2011 med NM Junior og Eldre junior
Organisasjonskomite er nå etablert. De hadde sitt første møte på Lillehammer 13.10.
Neste møte er i Oslo 16.11.

3.5

Unge ledere
Prosessen er nå i gang med å utarbeide innhold for tre samlinger i 2011.
Første samling er på Toppidrettsenteret i Oslo 29.-30. januar. Andre samling er under
Ungdomslekene, og den tredje er i Oslo i oktober. Innbydelse sendes ut i uke 46.

3.6

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 har vi nå totalt kr 253 123- som skal brukes til dette prosjektet.
Mål: Stimulere til økt samarbeid skole - klubb for å øke kunnskap og aktivitet.
Sektor Bredde har prioritert bruken av disse midlene slik:
Bordtennis til bedring av motorikk hos skolebarn – kr 50 000,-. Her har også Kobra
BTK lykkes med å få diverse andre aktører til å bidra med støtte, foreløpig kr 40 000,-.
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,-.
11 klubber og Telemark Idrettskrets har takket ja til tilbudet. Fokus BTK har takket nei.
Rapport fra klubbene skal foreligge 01.04.2011.

3.7

Stiga Norges Cup
Vi har mottatt innspill og kommentarer fra flere hold vedrørende gjennomføringen av
Stiga Norges Cup på Stord. Blant annet et lengre brev fra Laksevåg BTK. Gen.sek
hadde sendt en henvendelse til Stord der vi ba om svar på de punktene som kunne være
brudd på Tilleggsbestemmelsene. Svaret fra Stord BTK ble akseptert av styret og det vil
ikke medføre noen reaksjoner overfor dem. Arrangementsutvalget ønsker å se på
mulige justeringer i Tilleggsbestemmelsene slik at arrangører har en noe fastere ramme
å forholde seg til.

3.8

Stena Line - evaluering
Knut Olav hadde skrevet en evaluering som vil danne grunnlag for en vurdering av
utviklingen av et Klubblederseminar i 2011.
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3.9

Forbundstinget 2011
Vi har bestemt tid for tinget 2011 til 21.-22. mai. Styret ba Gen.sek hente inn tilbud fra
Thon Hotels på Gardermoen og på Ullevål.

IV

INFORMASJONSSAKER

4.1

Rapport fra president
VM funksjonshemmede i Sør-Korea. Resultater.
Informasjon om prosess og fremdrift mht lønnsforhandlinger for ansatte

4.2

Rapport fra Gen.sek
Status Utebordprosjektet. 224 bord bestilt/utplassert. Prosjektet avsluttes formelt
1. desember. Etter denne dato vil vi utarbeide regnskap og rapport som oversendes
Sparebankstiftelsen. Fortsatt behov for en hallkomite som kan videreutvikle driften på
Fornebu. Oppfølging av sak 13/10 Tilbakebetaling av lån fra Eiker BTK. Her har vi gitt
Eiker BTK tid til å få en avklaring med kommunen. De har nå fått svar fra kommunen
som innebærer at kommunen vil overta klubbens lån i banken, men ikke Eiker BTKs
lån til NBTF. Eiker BTK har svart kommunen at de takker ja til dette under forutsetning
av at Eiker BTK samtidig blir eier av hallen. Etter hva vi forstår så er det gode
muligheter for det, men her avventer vi et svar på dette.

4.3

Driftsregnskap
Driftsregnskap pr 31.10.10.

4.4

H.M Kongens pokaler for 2011
Gen.sek har søkt NIF om 2 pokaler som tildeles under NM senior iht tidligere praksis.

4.5

Informasjon vedrørende Eliteserien og lisenstall
Informasjon fra Ghassan Chaer i form av tallmateriale for Eliteserien og
lisensregistreringen.

V

NESTE MØTER

5.1

Neste møter
12. januar 2011, Ullevål, Oslo

Oslo 15.11.10

Svenn-Erik Nordby (ref)
____________
Øivind Eriksen
President

______________
Kathrine Johnsen
Styremedlem

_____________
Ketil Nordgård
Styremedlem

________________
Knut Olav Nordseth
Visepresident

_____________
Ingvild Sorteberg
Styremedlem

_________ ___________
Rolf Olsen
Roger Saue
Styremedlem Styremedlem

_______________
Magnus Vikstrøm
Varamedlem
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