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I

GODKJENNE PROTOKOLL

Sak 53 /13

Godkjenning av protokoll nr 6/13

Vedtak:

Protokoll nr 6/13 ble godkjent uten merknader

II

BESLUTNINGSSAKER

Sak 54 /13

Anmeldelse
Vi hadde mottatt anmeldelse fra Larkollen IL-Bordtennis, på spiller Roger Andersson,
Stord BTK. Denne ble fremlagt sammen med forklaringer fra Roger Andersson,
overdommer Karl Børre Reite, dommer Marianne Troppen Hornes og andre, men ikke
fra Kristoffer Engelbertsen. Vi hadde også fått oversendt video fra kampen.
NBTF har ikke lenger et Domsutvalg, men vi hadde avklart med NIF at det er NBTFs
styre som kan, iht NIFs lov, vedta disiplinære forføyninger. NBTF har hjemmel for
dette i NBTFs lov § 5-1 og § 7-4.

Vedtak:

Styret ser alvorlig på hendelsen, men av mangel på bevis og tilstrekkelig informasjon
henlegges anmeldelsen.

Sak 55 /13

NM Junior for funksjonshemmede
Dette NM kolliderer med Malmø Open (som forrige sesong). Vi ønsker derfor å flytte
NM Junior for funksjonshemmede.

Vedtak:

NM Junior Funksjonshemmede flyttes til NM Yngre (Bodø) og NM Eldre Junior
Funksjonshemmede flyttes til NM Senior (Fokus BTK).

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 56 /13

Innstilling til Idrettsprisen 2013
Gen.sek foreslår at NBTF innstiller følgende personer til årets Idrettspris:
Beste mannlige funksjonshemmede idrettsutøver: Tommy Urhaug
Beste kvinnelige funksjonshemmede idrettsutøver: Aida Dahlen
Beste trener: Jan Bergersen

Vedtak:

Styret vedtok å følge innstillingen

Sak 57 /13

Sommerleir 2014
Evaluering av årets leir (vedlegg fra Sindre Åteigen)
Forbedringsmuligheter, utfordringer 2014

Vedtak:

Forbundet følger opp forbedringspunktene i evalueringen og avholder sommerleir
2014 iht avtalen, som gjelder til 31.12.2014, før man inngår i nye avtaleforhandlinger.

Sak 58/13

Mål- plan- og budsjettprosess 2014
Vi startet på forrige møte opp arbeidet med en mål- plan – og budsjettprosess for 20142016. Dett 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.
I dette styremøtet la vi opp til en agenda om videreføring av prosessen:
1. Mål og prioriteringer i hver sektor
a. Hver sektor skal ha oppdatert One Page Plan (se vedlegg)
b. Hver sektor la frem sine tre – 3 – resultatmål
c. Sektorene viser tiltaksplaner og budsjett for å nå disse målene
d. Sektorene rapporterer spesielt iht disse tre målene (se vedlegg –
«Oppfølging av handlingsplan»)
2. 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
ii. Aktivitetsutvikling (vekst i antall medlemmer)
iii. Kurs
iv. Verdispørsmål
v. Ungdomsprosjekt (se pkt 3.6 nedenfor under utviklingssaker)
3. 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
iii. Utviklingstrappa – et styreprosjekt
Merknader som fremkom under debatten:
Verdier: Sektor organisasjon ser på verdier innenfor alle sektorer slik at dette blir et
sammenfallende sett av verdier som skal gjelde for NBTF, uavhengig av sektor.
Sektor bredde: Her bør vi prøve å ha flere klare tiltak/aksjon er som synliggjør hvordan
vi skal øke medlemstallet til 6000.
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Sektor Arrangement: Her må det iverksettes utvikling av turneringsformer for de under
11 år som ivaretar barneidrettsbestemmelsene.
Sektor Finans: Utvikle og følge opp konkrete tiltak for innsalg av samarbeidsavtaler og
lotteriet. Under lotteri bruke suksesshistorier fra klubber.
Vedtak:

Hver sektor arbeider videre med sine tiltaksplaner basert på de mål og strategier som
er lagt. På neste styremøte diskuteres de økonomiske rammer for helheten og hver
sektor.

Sak 59/13

Ungdomsidrett
På forrige styremøte ble vi enige om å starte en prosess for utvikling av forbundets
ungdomsstrategi blant annet med bakgrunn i NIFs Idrettspolitiske dokument (IPD).
Dette innebærer :
- å vedta punkter i NIFs Ungdomsstrategi som er overførbar til vår idrett
- å analysere medlemsmassen mht rekrutterings- og frafallsproblematikk
- å utvikle prosjekter som kan bidra til rekruttering av flere ungdommer og samtidig
hindre frafall
- å iverksette tiltak
Målsettingen er:
1. Å etterleve visjonen for ungdomsidrett som er:
«Ungdom vil ha et variert og inkluderende idrettstilbud, der de møter venner, har
det gøy og blir så gode som de selv vil»
2. Rekruttere 500 nye ungdommer (alder 13-16 år) til norsk bordtennis i 2014, som
blir medlem og får et tilpasset tilbud i klubbene.
3. Tilfredsstille NIFs krav iht Post 3 – tildeling

Vedtak:

Styret vedtok å implementere NIFs retningslinjer i våre strategier, handlingsplaner og
reglementer. Konsepter som bygger på analyser utvikles.
Det etableres en Ungdomskomite og mandat utarbeides sammen med medlemmene.

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: Rapporter møter i Toppidrettsutvalget, EM rapport
Rapport fra Sektor Bredde-/rekruttering: Rapport
Rapport fra Sektor Finans-/Marked-/Media:
Rapport fra Sektor Arrangement:
Rapport fra Sektor Organisasjon:

3.2

Tildeling av treningstid til bordtennis i lokale haller/gymsaler
Uteidretter som forfordeles mht treningstid fra inneidretter. Hva er NIFs holdninger til
dette? Det er en generell utfordring at bordtennisklubber har lite treningstid. Dette er en
av flere årsaker til vårt lave medlemstall. Vi bør utvikle et strategidokument på anlegg
der dette tas opp som en sentral problemstilling som fremmes politisk i NIF. Gen.sek
lager utkast til dette.
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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.

3.4

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 styremøte.

3.5

Seriespill sesongen 2014-2015
Endringer i konkurransereglementet med tanke på neste sesongs seriespill skal
utarbeides (ref. Kapittel 3 Lagserien). Bengt Paulsen la frem målsettinger,
konsekvenser, aktuelle problemstillinger, konkrete tilpasninger , regelendringer og
forslag til fremdrift. Endelig vedtak skal gjøres av styret 16.12.13.

3.6

UNGDOMSPROSJEKT
På forrige styremøte ble vi enige om å starte en prosess for utvikling av
ungdomsprosjekter. Alle skulle komme med forslag til dette.
Gen. Sek har laget følgende tilnærming til utfordringen.
Målsettingen kan være todelt:
4. Målet er å tilfredsstille NIFs krav iht Post 3 – tildeling
5. Målet er å rekruttere 1000 nye ungdommer (alder 13-19 år) til norsk bordtennis,
som blir medlem og får et tilpasset tilbud i klubbene.
Utfordringer
Det er ingen selvfølge at ungdom liker idrett. Når barn blir tenåringer åpner det seg en
ny verden for dem. De får nye interesser og deres fysiske rekkevidde blir større.
Idretten er ikke lenger det naturlige førstevalget for alle. Hvordan bidrar vi til å
imøtekomme ungdommenes behov? I hvilken grad spør «vi» dem om råd?
Aktuelle prosjekter og konkrete tiltak:
1. Finne ut hva NIF krever for å oppnå full pott i tildeling (NIFs Retningslinjer)
a. Styret vedtar retningslinjer?
b. Henvisninger til konkurransereglementet?
c. Informere over klubber?
d. Ungdomsside på hjemmesiden?
e. Iverksette prosjekter?
2. Ungdomsprosjekt i klubb
a. Se prosjektbeskrivelse (Ungdomskonsept)
3. Bordtennisranking – fra facebook til klubben i mitt hjerte
a. Se prosjektbeskrivelse
4. Etablere Ungdomskomite
a. Mandat?
5. Kurs for «Unge ledere»
a. Samarbeid med Norges Studentidrettsforbund
i. Minst 5 deltakere hvert år på deres kurs
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Ad 1: NIFs retningslinjer
De reviderte retningslinjene bygger videre på visjonen for ungdomsidretten – formulert
av ungdommen selv: Ungdom vil ha et variert og inkluderende idrettstilbud, der de
møter venner, har det gøy og blir så gode som de selv vil.
Bakgrunn
Retningslinjer for ungdomsidrett ble utarbeidet og vedtatt på Ungdommens fjerde
idrettsting i 1998. I 1999 ble de vedtatt av Idrettstinget. Retningslinjer for
ungdomsidrett ble i liten grad kjent og brukt av organisasjonsleddene i NIF, og ble
ikke det virkemiddelet i ungdomspolitikken som var forventet.
Idrettstinget i 2007 bestemte derfor at retningslinjene skulle revideres. Det har
vært høringer og prosesser i organisasjonen og retningslinjene ble vedtatt av
idrettsstyret i 2011.
Retningslinjene er et politisk virkemiddel for å sikre ungdommers rettigheter som
individ og aktiv idrettsutøvende. Det innebærer også forpliktelser for andre enn
ungdommen selv. Både trenere, ledere, foreldre og organisasjonsledd må følge opp
disse i praksis.
Det er imidlertid viktig å presisere at når man har fylt 15 år, har man stemmerett
og kan være med å påvirke hvordan sitt idrettslag skal se ut.
Aktivitet
Ungdom har rett til et trygt, variert og inkluderende idretts- og konkurransetilbud.
Ungdom skal selv bestemme på hvilket nivå og i hvilket omfang de ønsker å drive
idrett.
Dette betyr:
 Ungdom kan være med i flere idretter så lenge de selv vil. De skal være med i
planlegging og gjennomføring av egen idrettsaktivitet sammen med trenerne
 Ungdom skal være med å sette sine egne sportslige mål. De skal selv
bestemme om de vil delta i konkurranser, og konkurransene skal være i
samsvar med ungdommens forutsetninger og ambisjoner
 Særforbundene må vurdere når ungdom kan delta i nasjonale og internasjonale
mesterskap/cuper etc. Vurderingen må skje i samråd med utøver, foresatte og
trener(e)
 Ungdom skal ha et sosialt tilbud i idrettslaget fritt for rus og mobbing, hvor det
legges til rette for at de skal kunne trives og utvikle vennskap
 Særforbundene må utvikle konkurransetilbudet slik at det er i tråd med
ungdommens ønsker og behov
 Særforbundene bør vurdere å videreføre bruk av premiering til alle også
oppover i ungdomsårene (fra 13 år og oppover)
Utdanning
Utdanning i norsk idrett skal tilrettelegges slik at ungdom kan delta. Ungdom har
rett til å delta på alle utdanningstilbud ut fra sine kvalifikasjoner.
Dette betyr:
 Ungdommer skal få tilbud om trener, leder og/eller dommerkurs når de er
aktive utøvere
 Utdanningstilbudet må gi økt kompetanse og engasjement blant ungdom, slik
at grunnlaget for deltakelse som utøver, dommer, trener og tillitsvalgt er best
mulig
 Utdanningen må tilrettelegges slik at ungdom kan delta
 Utdanningen skal gi allsidig tilbud og tilfredsstille ungdommens behov
Særforbundene må tilpasse utdanningen og sette fokus på:
 Ungdom som gruppe
 Hva som trengs for å skape gode miljøer på treningen og i idrettslaget
 Hvordan trenerrollen for ungdomsgruppen kan løses
 Hva som stimulerer og motiverer unge mennesker til å trene
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Idrettslaget
Ungdom skal aktivt rekrutteres til lederverv i idrettslaget. Idrettslaget skal ha en
tydelig profil på hvilket tilbud de skal gi sine medlemmer, herunder ungdom.
Dette betyr:
 Ungdom må være med å bestemme over sin egen idrett på aktivitets- og
organisasjonsplan. De må bli spurt, og de må selv spørre
 Idrettsorganisasjonen skal tilrettelegge og motivere for aktiv deltakelse
gjennom tillitsverv
 Det skal arbeides aktivt for å få ungdom inn i styrer og undergrupper i norsk
idrett, men kvotering skal ikke anvendes som virkemiddel
 Idrettslaget skal ha en tydelig profil på hvilket tilbud de har, og hvem det
passer for. Ungdom må være med i diskusjoner om hvilken profil de ønsker på
klubben sin, dette kan skje gjennom start- og oppfølgingsmøter

IV

INFORMASJONSSAKER

4.1

Rapport fra president
Rapport fra EM
EM 2014 er tildelt Portugal, Lisboa (lag EM)

4.2

Rapport fra Gen.sek
Høring Post 3 – svar og konklusjoner
Brev til vår representant i Idrettsstyret
Har sendt brev til Lillehammer kommune om bordtennishall. Avisartikkel foreligger.
Årsmøte i Idrettsbutikken 29.10.13
Seminar – oppstartmøte Utviklingstrappa 28.10.13
Seminar Toppidrett – 25.10.13
Møte Breddeutvalget – 29.10.13

4.3

Invitasjon til AGM i ITTF
ITTF inviterer til AGM i forbindelse med VM i Tokyo 30. april 2014. Frist for saker
som skal fremmes er 30. januar 2014.

4.4

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
5.

IV

NESTE MØTE

5.1

Planlagte møter:
16. desember kl 16 30 på Ullevål

Ref: 06.11.2013 Svenn-Erik Nordby
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Protokoll nr 7/13 signert
Dato: 16.12.2013

____________
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President
_____________
Olav Haraldseid
Styremedlem

_____________
Sissel Leffmann
Styremedlem

_________________
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Visepresident
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Nina Jeletich
Styremedlem

_______________
Helene Nesheim
Varamedlem

____________
Jonny Ternlind
Styremedlem

____________
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Styremedlem

_________________
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Varamedlem
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