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

Oslo 06.03.2012
PROTOKOLL STYREMØTE NR 2/2012 – Oslo 29. februar 2012

Tilstede:
Fra adm:

Øivind Eriksen, Knut Olav Nordseth, Ingvild Sorteberg, Gard Hongslo, Rolf Erik
Paulsen.
Svenn-Erik Nordby.

I

GODKJENNE PROTOKOLL

Sak 10/12

Godkjenning av protokoll nr 1 /12

Vedtak:

Protokoll nr 1/12 ble godkjent uten merknader

II

BESLUTNINGSSAKER

Sak 11/12

Lån fra NBTF til Eiker BTK
Styret behandlet saken i styresak 44/11:
Forbundsstyret er pålagt av Tinget å følge opp den inngåtte låneavtale og påse at
denne blir innfridd av Eiker BTK. Forbundet har nå forsøkt å imøtekomme klubben på
flere måter uten at dette har ført til ønsket resultat. Forbundsstyret vedtok følgende
fremdrift i saken:
1. Administrasjonen sender et brev til kommunen der vi ber dem ta over det lånet som
Eiker BTK har iht inngått låneavtale med NBTF. Kommunen har tidligere takket
nei til dette, men vi vil likevel be dem ta denne saken opp på nytt.
2. Dersom kommunen fortsatt er negativ til dette vil forbundet sende (innkasso-)krav
til klubben for innbetaling av hele lånebeløpet, grunnet mislighold.
Administrasjonen sendte brev til kommunen 08.12.11 der vi henstilte kommunen om å
overta de låneforpliktelser som Eiker BTK har overfor NBTF. Svaret fra kommunen
var negativt. Vi har også spurt kommunen om fremdriften mht overdragelse av hallen
til Eiker BTK og om eventuelle bindinger mot lånegarantien.I deres svar fremkommer
at der er ingen bindinger.
Faktura ble sendt til Eiker BTK 30.01.12 med betalingsfrist 14.02.12. Fakturaen lød på
hele lånebeløpet, kr 400 000,-. Dette ble gjort fordi styret nå mener at Eiker BTK har
brutt låneavtalen og da kan forbundet innkreve hele beløpet. Vi har pr dato ikke mottatt
verken betaling eller brev.
Etter samtaler og ønske fra Jan Sandberg med styremedlemmer under SNC-finalene,
ble Eiker invitert til styremøtet.

Vedtak:

Det kom ikke frem noen nye elementer eller forslag til løsning på møtet. Forbundsstyret
opprettholder tidligere vedtak som innebærer at inkassokrav sendes til klubben.
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Tlf +47 21 02 97 80 Bank, DnB
5134.06.05989
Fax +47 21 02 97 81 SWIFT: DNBANOKK
Besøksadresse: Sognsveien 75 L, Ullevål stadion
Internettadresse: http:// www.bordtennis.no
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Sak 12/12

Nye treneravtaler
Avtalen med Thorsten Hævdholm går ut 31.07.12.
Styret vedtok en videreføring av avtalen under forutsetning av at tilskuddet fra
Olympiatoppen blir iht budsjett. Tilskuddet fra OLT ble redusert med kr 50 000,-.

Vedtak:

Møter skal avholdes med Hævdholm i uke 10. Toppidrettsutvalget legger frem
forhandlingsresultat på neste møte. Tatt til orientering.

Sak 13/12

Handlingsplan og budsjett 2012
Handlingsplan og budsjett ble inngående bearbeidet og diskutert på forrige styremøte.
Vi vet ennå ikke hva de endelige tilskudd fra NIF blir, dette kommer ca 1. april. Nytt
budsjett ble presentert slik det foreligger pr i dag basert på styrevedtak i sak 8/12. Vi
har imidlertid vært i møte med vår bingoentreprenør og utsiktene her er dessverre ikke
gode. De har hatt en reduksjon i omsetning på 60-70 % i januar. Derfor er denne posten
redusert og resultatet er et budsjettert underskudd pr dato på ca kr 300 000,-. Det
gjenstår å fordele en ”sekkepost” på kr 70 000,- på sektor Bredde.

Vedtak:

Styret avventer med det å vedta det endelige budsjettet til neste styremøte.

Sak 14/12

NBTF – Arrangementer 2013 og Ungdomslekene 2013.
Medio mars sender vi ut hovedterminsliste og invitasjon til klubber om å søke på
stevner og NBTF – arrangementer for sesongen 2012/2013.
Særforbundsalliansen har bestemt seg for å arrangere Ungdomslekene på Lillehammer i
april 2013. SFA har foreløpig fått et tilsagn fra NIF på totalt kr 500 000,- og fra
Oppland Fylkskommune på kr 250 000,-. til arrangementet. Søknad er også sendt til
Lillehammer kommune.
Vi må bestemme oss for hvilket arrangement vi skal legge dit. Vi hadde NM for Junior
der sist og erfaringene tilsier kanskje at vi bør redusere noe på omfanget av det vi
legger dit. Alternativene er da enten å gjøre justeringer i NM eller å legge et annet
arrangement dit, for eksempel Stiga NC finalene.
Prøveprosjekt: Oppdeling av SNC. Arrangementsutvalget ønsker å prøve ut en modell
der man deler opp et NC i et ”NC for yngre og et for eldre”.

Vedtak:

Styret vedtok å legge Stiga Norges Cup finalen til Lillehammer 20.-21. april 2013.
Styret vedtok å dele opp Stiga Norges Cup (nr 2), i et SNC for yngre og ett for eldre.

Sak 15/12

Søknad om økonomisk støtte
Vi har mottatt søknad om støtte fra Bodø BTK til treningsopphold i Kina.

Vedtak:

Styret vedtok å ikke gi økonomisk støtte til Bodø BTK. Begrunnelsen for dette er at
andre klubber i flere år har deltatt på tilsvarende turer uten støtte fra NBTF.

Sak 16/12

Økonomisk støtte til funksjonshemmet spiller i Sverige
Støtte til behandling for Ernst Bollden

Vedtak:

NBTF informerer om oppfordringen på vår hjemmeside.
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Sak 17/12

Ekstraordinært Ting i NIF
Særforbundene inviteres til å stille seg bak et felles krav om ekstraordinært Idrettsting.
Saken man ønsker til behandling er mandatfordelingen på Idrettstinget.
Bekreftelse på at særforbundet stiller seg bak kravet bes oversendt innen 30.mars.

Vedtak:

Styret vedtok å støtte kravet om ekstraordinært Idrettsting på mandatsaken.

Sak 18/12

Utmerkelser
Innstilling til ”Sesongens Ildsjel”
Utmerkelser iht statutter (hederstegn, krystallvase, minneracket)

Vedtak:

Innspill på aktuelle kandidater sendes inn til kontoret.

Sak 19/12

Norway Kids.
Arrangørene av Norway Kids har kommet med forespørsel om lån av bordtennishallen
til sommerleir. Deres sommerleir avholdes samme uke som NBTF arrangerer sin
sommerleir i Skien. Styret la ikke skjul på at det var svært uheldig at deres sommerleir
er lagt til samme uke.

Vedtak:

Forbundsstyret er klare på at dersom NK skal få låne/leie bordtennishallen/utstyr på
Fornebu så skal aktiviteten skje iht NIF Barneidrettsbestemmelser. Det skal betales leie
iht antall timer som brukes.
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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: Årsrapport fra NTG.
Rapport fra Sektor Bredde-/rekruttering:
Rapport fra Sektor Finans-/Marked-/Media:
Rapport fra Sektor Arrangement: Kartotek over godkjente haller til arrangementer.
Rapport fra Sektor Organisasjon: Utlysning kurs for Unge ledere 2012

3.2

Endringer i NBTFs Lov
Det er behov for en revidering av NBTFs Lov opp mot NIFs Lov. Lovkomiteen
begynner arbeidet med dette slik forslag til Tinget forberedes i god tid.

3.3

Endringer i Konkurranse- og Representasjonsreglementet
Fremdrift
23. februar:
19. mars:
10. april:
18. april:

Invitasjon til å sende inn forslag legges ut på hjemmeside
Frist for innsending av forslag
Høringsfrist
Styrebehandling av innkomne saker

Stevneavgift fra arrangør til NBTF vurderes innført fra sesongen 2012-2013.
NBTF har utgifter i forbindelse med:
- Forsikring av stevne-/arrangøransvar på vegne av klubbene
- Administrasjon av OnLine Ranking
- Approbasjon av stevner
Sverige har en tilsvarende avgift overfor sine klubber/arrangører (7 % av startavgift).
HM Kongens pokal
SF skal ha egne regler/statutter for tildeling av HM Kongens Pokal. NBTF søker hvert
år om to stk pokaler, en til kvinner og en til menn. Den skal ikke utdeles dersom det er
færre enn 15 deltagere i individuell idrett eller 8 lag i lagidretter med i konkurransen.
Det er en utfordring for oss at vi ikke kan dele ut til funksjonshemmede utøvere grunnet
for få deltakere. Vi har tatt dette opp med NIF og håper det skal bli en endring her.
Endringer i spillerlisens
Innføre en “en-gangs spillerlisens” for spillere?
Endringer i Dameserien
Jfr forslag fra Fokus BTK, ved Erik Lindholm
3.4

EM-kvalik i Norge 27.-28.10.2012.
Vi har muntlig fått beskjed om at vi er tildelt arrangementet for både kvinner og menn.
Vi bør snarest mulig etablere en arrangementskomite.
Oppgaver:
Kvalitetssikre avtale med ETTU og eget budsjett
Sende invitasjon til deltakerland
Må redusere annen aktivitet mht tilgjengelige rom på Toppidrettssenteret.
Hallen må kvalitetssikres mht størrelse
Bør sjekke muligheten for anskaffelse av rødt gulv til hovedhallen.
Gjennomføre arrangementet
NORGES BORDTENNISFORBUND
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IV

INFORMASJONSSAKER

4.1

Rapport fra president

4.2

Rapport fra Gen.sek
Høring vedrørende utstyrsordning, sendt til NIF 18.01.12.
Status Idrettsregistreringen pr 31.12.11
Rapportering av spillemidler 2011, brev fra KUD, datert 08.02.12

4.3

Driftsregnskap/Årsregnskap pr 31.12.11
Det gjenstår fortsatt en del arbeid med årsregnskapet og vi har noen utestående poster
som avventes innbetalt før vi kan avslutte og sende til revisjon.

4.4

Tildeling fra Olympiatoppen 2012
Vi har mottatt tilsagn om tilskudd fra Olympiatoppen på totalt kr 1 970 000,-.

4.5

Opptak av nye bordtennisklubber
Det pågår stor aktivitet mht etablering av nye bordtennisklubber.
I 2011 ble det totalt 15 nye klubber.
Siden 01.01.12 er følgende klubber blitt tatt opp av NIF og NBTF.
1. Dalen IL - BTG

IV

NESTE MØTE

5.1

Planlagte møter:
Onsdag 18.04.2012 ,Oslo

Torsdag 07.06.2012, Oslo.

Oslo 05.03.2012
Svenn-Erik Nordby (ref)

_____________
Øivind Eriksen
President

______________
Gard Hongslo
Styremedlem

_____________
Grete Folkeson
Styremedlem

_________________
Knut Olav Nordseth
Visepresident

_____________
Ingvild Sorteberg
Styremedlem

_______________
Helene Nesheim
Varamedlem

______________
Rolf Erik Paulsen
Styremedlem

___________
Roger Saue
Styremedlem

_________________
Magnus Gundersen
Varamedlem
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