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NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING
Gardermoen 25.- 26. mai 2013
Lørdag 25. mai
10 00 - 11 00

Ankomst og innsjekking

11 00 - 11 30

Åpning av tinget ved President Øivind Eriksen
NIFs representant Oddvar johansen Jensen hilste tinget fra NIF

11 30 - 11 45

Godkjenne saksliste og forretningsorden
Valg av dirigenter, sekretærer, desisorer, redaksjons- og reisefordelingskomité
Godkjenne fremmøtte representanter

11 45 - 13 00

Behandle årsberetninger og regnskap 2011-2012

13 00 - 14 00

Lunsj

14 00 - 14 30

Fortsette behandling av årsberetninger og regnskap

14 30 - 16 00

Behandle innkomne forslag

16 00 - 16 30

Kaffepause

16 30 - 18 30

Tema:
Toppidrett: Evalueringsrapport « Haraldseids utvalget»
Bredde-/rekruttering: Status – utviklingstrekk, utfordringer og muligheter.

20 30 -

Tingmiddag
Utdeling av utmerkelser

Søndag 26. mai
08 30 - 09 15

Vedta budsjett for 2014
Vedta klubbenes årskontingent til forbundet

09 15 - 12 00

LANGTIDSBUDSJETT 2011-2012
- Sektor Finans- marked og Media
- Sektor Toppidrett
- Sektor Bredde og rekruttering
- Sektor Organisasjon
- Sektor Arrangement

12 00 - 13 00

Lunsj

13 00 - 15 00

Valg

15 00 - 15 05

Bestemme sted og tid for neste forbundsting

15 05 - 15 15

Tinget avsluttes med presidentens fremtidsappell
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PRESIDENTENS ÅPNINGSTALE
President Øivind Eriksen ønsket velkommen til NBTFs 47. ordinære ting.
I sin tale var han innom flere områder som historikk, tinget og tingets oppgaver,
Styret, administrasjonens og landslagstrenernes oppgaver, mål og målsettinger i de forskjellige
sektorer, hva NBTF har lykkes med og hvilke utfordringer man står ovenfor i tiden fremover.
Han oppfordret alle til å delta i debatten under tinget som er NBTFs høyeste myndighet, det er her man
har mulighet til å påvirke NBTFs arbeid i årene fremover.
Til sist ba alle reise seg for å minne de av NBTFs medlemmer som har gått bort i perioden med
1 minutts stillhet.

SAKSLISTE
Sak 1
Sak 2
Sak 3

Sak 4
Sak 5
Sak 6
Sak 7
Sak 8
Sak 9
Sak 10
Sak 11

Godkjenne fremmøtte representanter
Godkjenne den oppsatte sakslisten og forretningsorden
Valg av
2 dirigenter
2 sekretærer
Redaksjonskomité bestående av 3 medlemmer
2 desisorer, representanter til å undertegne protokollen
Reisefordelingskomité, bestående av 2 medlemmer
Behandle forbundets årsberetning 2011 - 2012
Behandle forbundets årsregnskap for 2011 - 2012
Behandle innkomne lovforslag og saker
Fastsette klubbenes årskontingent til forbundet
Vedta budsjett for året 2013.
Behandle Langtidsbudsjett 2014 - 2015
Valg
Bestemme sted og tid for neste forbundsting.

Følgende hadde ordet: 13, 1,

Vedtak: Sakslisten enstemmig godkjent
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Sak 1

GODKJENNING AV TINGREPRESENTANTER

NBTFs styre
1. Øivind Eriksen
2. Knut Olav Nordseth
3. Rolf Erik Paulsen
4. Ingvild Sorteberg
5. Roger Saue
6. Helene Nesheim
7. Magnus Gundersen

President
Visepresident
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem - Forfall
Styremedlem
Styremedlem

REGIONER
8. Tor Bakke
9. Håvard Markhus
10. Sissel Lefmann
11. Jonny Ternlind
12. Frank Martiniussen
13. Gunnar R Mathiesen
14. Tor Hallaråker
15. Kirsten Grutle
16. Per Ole Rønning
17. Thorfinnur Gudmundsson

Region Vest
Region Vest
Region Vest
Region Nord
Region Sør
Region Sør
Region Midt - Forfall
Region Øst
Region Øst
Region Øst

KLUBBER
18. Liv Sæther
19. Erik Lindholm
20. Tor Bjarne Løvmyr
21. Geir Nonslid
22. Otto Hatlebakk
23. Synnøve Ruud Sørli
24. Øivins Sørli
25. Henning Fjelbu
26. Geir Maurstad
27. Torbjørn Slettedal
28. Sigurd Hoberg
29. Øystein Pettersen
30. Jan Sandberg
31. Fredrik Edvardsen
32. Trond Meinseth
33. Jan Zeiffert
34. Kenneth Zeiffert
35. Jens Thomas Jensen
36. Espen Wiik
37. Truls Christiansen
38. Inge Brunsvik
39. Claus Tjelle
40. Stig Amundsen
41. Don Alexander
42. Jørn Martinsen

B-72
Fokus BTK
Oppegård IL
IL Skjoldar
Laksevåg BTK
Kobra BTK
Kobra BTK
Kobra BTK
IL Fjell-Kam
Varding BTK
Ham-Kam
Moflata BTK
Eiker BTK - Ikke søndag
Eiker BTK - Ikke søndag
Eiker BTK - Ikke søndag
Fornebu BTK
Fornebu BTK
Fornebu BTK
Bodø BTK
Modum BTK
Herøy IL
Askim BTK
Harestua IL - Ketil Nordgård søndag
SPK. Heros
Stavanger BTK
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NBTF - UTEN STEMMERETT
43. Erik Rasmussen
44. Andreas Berggren
45. Espen Erenstsen
46. Egil Hauge
47. Svenn-Erik Nordby
48. Bengt Paulsen
49. Ghassan Chaer
50. Jan Berner
51. Per Morten Halvorsen

Lovkomiteen
Kontrollkomiteen
Dispilinær og Sanksjonsutvalget
Veterankomiteen
Gen.sek.
Idrettslig leder
Adm.konsulent.
Utviklingkonsulent
”Norsk Bordtennis”

NORGES IDRETTSFORBUND
52. Oddvar Johan Jensen
OBSERVATØRER
Istvan Moldovan
Olav Haraldeid

Modum
Fokus

Vedtak: Representantene ble enstemmig godkjent av tinget
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Sak 2

GODKJENNING AV TINGETS FORRETNINGSORDEN

Tingets forretningsorden :
1.

Tinget ledes av de valgte dirigenter. Disse ordner seg imellom ledelsen av møtet. Protokollen
føres av de valgte sekretærer som selv fordeler arbeidet.

2.

Ingen representant må gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak.
Taletiden settes til 10 min. første gang og 5 min. 2. og 3. gang. Representanter som forlanger
ordet til forretningsorden, har 1 min. taletid.

3.

Alle forslag må leveres skriftlig til dirigentene og må være undertegnet av forslagstilleren.
Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag kan ikke settes frem etter at strek er satt,
eller etter at saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på
dagsorden.

4.

Dirigentene kan foreslå forkortet taletid og strek for de inntegnede talere.

5.

Forslag til kandidater skal være dirigent i hende senest en -1- time før valg.

6.

Forslag og vedtak føres inn i protokollen, med angitte stemmer for og mot.

Forslag fra: Region Vest /Tor Bakke
Tingets foretningsorden:
3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak.
Med unntak for innledningsforedrag sette taletiden til:
5 min. flørste gang og 3 min. andre gang og 2 min. tredje gang.
Det kan foreslå forkortning av taletiden og strek for de inntegnede talere.
Følgende hadde ordet: 1, 8

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
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Sak 3

Valg av TINGET'S "ADMINISTRASJON"

Styrets forslag til dirigent:
Tor Bakke og Per Ole Rønning
Styrets forslag til sekretærer:
Bengt Paulsen og Jan Berner
Styrets forslag til redaksjonskomité:
Thorfinnur Gudmundsson, Jonny Ternlind og Liv Sæther
Styrets forslag til reisefordelings komité:
Ghassan Chaer og Jan Berner
Styrets forslag til desisorer:
Espen Wiik og Synnøve Ruud Sørli

Vedtak: Styrets forslag til tingets ”administrasjon” ble enstemmig vedtatt

Sak 4 Behandle årsberetning 2011-2012
1.1 STYRET, TINGVALGTE, KOMITEER OG UTVALG
1.2 STYREOPPNEVNTE KOMITEER OG UTVALG
1.3 NBTFs ADMINISTRASJON
2.0 BERETNINGER
2.1 STYRETS BERETNING
2.2 BERETNING SEKTOR ORGANISASJON
2.3 BERETNING SEKTOR TOPPIDRETT
2.4 BERETNING SEKTOR BREDDE- OG REKRUTTERING
2.5 BERETNING SEKTOR ARRANGEMENT
2.6 BERETNING FINANS-/MARKED OG MEDIA
3.0 BERETNING STATUS- OG RESULTATRAPPORT
3.1 ORGANISASJON
3.2 TOPPIDRETT
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3.3 BREDDEIDRETT
3.4 TONE FOLKESON MINNEFOND
3.5 ÅRETS BREDDEKLUBB
Følgende hadde ordet: 1, 22, 9, 1, 22, 11, 9, 22, 11, 2, 9, 2, 22. 9. 29, 41, 29, 19, 48, 22, 4, 41, 9, 47,
22, 17, 4, 9, 47, 3, 41, 19, 45, 9, 42, 19, 22, 29, 17, 41, 48, 47, 47, 22

Sak 5 Behandle forbundets årsregnskap for 2011 og 2012
ÅRSREGNSKAP OG STYRETS BERETNING 2011
REVISJONSBERETNING 2011
KONTROLL KOMITEENS BERETNING 2011
ÅRSREGNSKAP OG STYRETS BERETNING 2012
REVISJONSBERETNING 2012
KONTROLL KOMITEENS BERETNING 2012
ÅRSBERETNING 2010-2011 BLE DERETTER TATT OPP TIL EN SAMLET GODKJENNING

Vedtak: Årsberetning og årsregnskapet for 2011-2012 ble enstemmig godkjent
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Sak 6
INNKOMNE FORSLAG
til
NBTFs lov
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LOV FOR NORGES BORDTENNISFORBUND
NBTF STIFTET DEN 23. MARS 1946
Seneste endringer vedtatt på NBTFs Ting 25.mai 2013.
Forslag 1/3
Forslag fra: NBTFs Lovkomite
Kapittel 1.

Innledende bestemmelser
§ 1-1
Formål
§ 1-2
Organisasjon
§ 1-3
Oppgaver og kompetanse
§ 1-4
Medlemskap

Kapittel 2.

Tillitsvalgte og ansatte
§ 2-1
Kjønnsfordeling
§ 2-2
Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.
§ 2-3
Valgbarhet og representasjonsretten for arbeidstaker og
oppdragstaker
§ 2-4
Valgbarheten og representasjonsretten for andre personer
med tilknytning til NBTF
§ 2-5
Inhabilitet
§ 2-6
Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll
§ 2-7
Refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste, og
godtgjørelse

Kapittel 3.

Økonomi
§ 3-1

Regnskap, revisjon, budsjett mv.

Tinget
§ 4-1
§ 4-2
§ 4-3
§ 4-4
§ 4-5

Tinget
Representasjon på Tinget
Tingets oppgaver
Valg
Ekstraordinært Ting

Kapittel 4.

Kapittel 5.

Tingvalgte organer
§ 5-1
Styret
§ 5-2
Kontrollkomitéen og Lovkomitéen
§ 5-3
Valgkomitéen
§ 5-4
Disiplinær- og Sanksjonsutvalg

Kapittel 6.

Øvrige organer
§ 6-1
Administrasjon
§ 6-2
Regioner
§ 6-3
Regionledermøte
§ 6-4
Styreoppnevnte komiteer og utvalg
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Kapittel 7.

Diverse bestemmelser
§ 7-1
Konkurransereglement
§ 7-2
Representasjonsreglement
§ 7-3
NBTFs offisielle organ
§ 7-4
Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kampog konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker
§ 7-5
Avtaler og samarbeid mellom NBTF og næringslivet
§ 7-6
Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter
§ 7-7
Bestemmelser om konkurranseforbud

Kapittel 8.

Utmerkelser
§ 8-1
§ 8-2
§ 8-3
§ 8-4
§ 8-5

Æresmedlemskap
Hederstegn
NBTFs krystallvase
NBTFs Minneracket
Hans Majestet Kongens Pokal

Kapittel 9.

Lovendring
§ 9-1
Lovendring

Kapittel 10.

Oppløsning
§ 10-1
Oppløsning
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Kapittel 1. Innledende bestemmelser
§ 1-1 FORMÅL
Norges Bordtennisforbunds (NBTFs) formål er å fremme bordtennisidretten i Norge, herunder
bidra til samarbeid mellom NBTFs regioner, klubber og utvalg, og å representere idretten
internasjonalt.
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal
bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
§ 1-2 ORGANISASJON
NBTF er en sammenslutning av alle klubber som organiserer bordtennisidretten i Norge og som er
medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF). Klubbene kan
organiseres i regioner.
NBTF er medlem av NIF, og er tilsluttet North European Table Tennis Union (NETU), European Table
Tennis Union (ETTU) og International Table Tennis Federation (ITTF), og skal følge deres respektive
regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for NBTF uavhengig av hva som måtte stå i NBTFs egen lov.
Opptak av nye idretter i NBTF samt endring av NBTFs navn, må forelegges Idrettsstyret for
godkjennelse. Idrettsstyret avgjør om den nye idretten faller inn under NIFs formål og oppfyller NIFs
definisjon av idrett. Ved avslag kan NBTF fremme forslag om opptak av den nye idretten på det første
ordinære Idrettstinget.
Alle idrettslag som er tilsluttet NBTF plikter å overholde NIFs og NBTFs regelverk, sikkerhetsforskrifter
og vedtak.
§ 1-3 OPPGAVER OG KOMPETANSE
NBTF skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik at det imøtekommer de krav og
utfordringer særidrettens medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller.
NBTF er den høyeste faglige myndighet på sin idretts område. Med faglig myndighet menes myndighet i
saker som omfatter vedkommende særidrett med følgende unntak:
a)
Spørsmål av organisasjonsmessig art som er felles for flere idrettsgrener.
b)
Spørsmål vedrørende barne- og ungdomsidrett som er felles for flere idrettsgrener.
c)
Økonomisk kontroll i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav i. Dette er ikke til hinder for at
særforbundene selv iverksetter kontrollrutiner.
d)
Internasjonal representasjon i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav j.
Samarbeid med idrettsorganisasjoner/utøvere utenfor NIF må være godkjent og underlagt kontroll av
NBTF.
§ 1-4 MEDLEMSKAP
Alle klubber som organiserer bordtennisidrett, og som er medlem av NIF, har rett til å bli medlemmer i
NBTF.
Melding om medlemskap i NBTF sendes på eget skjema til NBTF via idrettskretsen. Utmelding av
NBTF skjer skriftlig på samme måte.
For å opprettholde sitt medlemskap i NBTF plikter klubben hvert år innen 1. februar å sende oppgave
over sin virksomhet til idrettskretsen på idrettskretsens skjema.
NIFs lov § 10-7 Registrering av enkeltmedlemmer
Alle idrettslag plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister
(klubbenOnline) i tråd med retningslinjer gitt av Idrettsstyret.
Når søknad om medlemskap er godkjent av NBTF, har medlemmene rett til å delta i konkurranser.
Forbundstinget kan fastsette kontingent og avgifter for sine medlemslag.
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Klubber må betale en årlig kontingent til NBTF for å opprettholde sitt medlemskap.
Skyldig kontingent/avgifter medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på forbundstinget. Styret
kan frata lag, som skylder kontingent eller avgift for mer enn ett år etter forfall, medlemskapet i
særforbundet, og anbefale overfor NIF at laget fratas medlemskap i NIF. Reglene i NIFs lov § 10-2
gjelder tilsvarende.
Farmerklubber:
 En farmerklubb er en selvstendig klubb, medlem av NIF og NBTF.
 Farmerklubben er tilknyttet hovedklubb som skal være registrert i samme eller tilgrensede
kommune.
 Registrering skjer ved at hovedklubben og farmerklubben sender utdrag av protokollen som viser
det innbyrdes forhold til NBTF. Dette må innsendes innen 1. mai for registrering for påfølgende
spilleår.
 Både farmerklubb og hovedklubb kan si opp tilknytningen. Dette gjøres ved brev til annen part
og til NBTF innen 1. mai for opphør fra og med neste spilleår.
 Hovedklubben kan ha en eller flere farmerklubber. En farmerklubb kan ikke ha egne
farmerklubber.
Kapittel 2. Tillitsvalgte og ansatte
§ 2-1 KJØNNSFORDELING
Ved valg/oppnevning av representanter til ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i
særforbundet skal det velges personer fra begge kjønn.
Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at
det skal være minst to personer fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der
det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes
representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.
Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra
denne bestemmelsen.
Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av manglende
oppfyllelse av bestemmelsen.1
§ 2-2 GENERELLE REGLER OM STEMMERETT, VALGBARHET, FORSLAGSRETT M.V.
For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av et idrettslag i minst en
måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.
En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i NBTF: medlem av styre, valgkomité,
kontrollkomité, lovkomité.2
En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme
konkurranse.
Person som er utelukket som medlem av IOC, er ikke valgbar til styret og kan ikke være representant til
tinget.
Møteberettiget komité- og utvalgsmedlem uten stemmerett har tale- og forslagsrett i saker som ligger
innenfor komiteens eller utvalgets arbeidsområde.
Revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært ting i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært ting i NBTF.
1

Se forskrift til NIFs lov § 2-4.
De særforbund som opprettholder eget doms- og appellutvalg må legge til ”domsutvalg, appellutvalg” i denne
bestemmelsen.
2
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Med forslagsrett menes retten for representant til å fremme forslag under særforbundstinget.
Kun representasjonsberettiget idrettslag/region kan fremme forslag til behandling på særforbundstinget.
§ 2-3 VALGBARHET OG REPRESENTASJONSRETTEN FOR ARBEIDSTAKER OG
OPPDRAGSTAKER
Arbeidstaker i NBTF er ikke valgbar til verv i NBTF eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt
som får ansettelse i NBTF plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører.
Arbeidstaker i NBTF kan ikke velges eller oppnevnes som representant til ting eller møte i overordnede
organisasjonsledd. Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i
omfang kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med NBTF.
Første og andre ledd gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i
laget.
Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at NBTF gir de ansatte rett til å utpeke et eller flere
medlemmer blant de ansatte til særforbundets styre.
Idrettsstyret eller den det gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.
Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.3
§ 2-4 VALGBARHETEN OG REPRESENTASJONSRETTEN FOR ANDRE PERSONER MED
TILKNYTNING TIL NBTF
En person som har en avtale med NBTF som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av
NBTF er ikke valgbar til verv innen NBTF eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt
i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person med økonomiske interesse i driften av
NBTF. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av NBTF. Tillitsvalgt som får en slik
avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet
opphører.
Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som
representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.
Idrettsstyret eller den det gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.
Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.4

3
4

Se forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og 2-7.
Se forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og 2-7.
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§ 2-5 INHABILITET
En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i NBTF er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en
avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
a) når vedkommende selv er part i saken.
b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i
sidelinje så nær som søsken.
c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part.
d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd
eller annen juridisk person som er part i saken.
Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til
vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære
særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig
tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.
Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i NBTF.
Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte
representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes
standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.
Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg mot
eller som saken ellers direkte gjelder.
I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar.
Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem
delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville
være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i
god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør
varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres
uten vesentlig tidsspille eller kostnad.
I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og
det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende
selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse.
§ 2-6 VEDTAKSFØRHET, FLERTALLSKRAV OG PROTOKOLL
Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i NBTF vedtaksføre når et flertall av
medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er
møteleders stemme avgjørende.
Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling5 eller ved fjernmøte6. Ved skriftlig saksbehandling sendes
kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak
kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter
skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med
hverandre.
NBTF forpliktes ved sitt styre. For klubber med gruppestyrer vil det si hovedstyret.
Det skal føres protokoll fra styremøter.
§ 2-7 REFUSJON AV UTGIFTER OG TAPT ARBEIDSFORTJENESTE, OG GODTGJØRELSE
Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt arbeidsfortjeneste som
påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt
arbeid. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste og godtgjørelse skal fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.
Styrehonorar skal fremkomme av årsberetningen.
5
6

For eksempel møte per e-post.
For eksempel møte per telefon/videokonferanse.
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Kapittel 3. Økonomi
§ 3-1 REGNSKAP, REVISJON, BUDSJETT MV.
NBTF er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal følge regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven og
revisjonsbestemmelsene i revisorloven.
NBTF skal engasjere revisor og velge en kontrollkomité. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov
§ 2-12.
Bankkonti skal være knyttet til NBTF og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring
skal være tegnet for dem som disponerer.
NBTF avholder ordinært ting annen hvert år, og tinget skal fastsette langtidsbudsjett frem til neste ting.
Styret fastsetter de årlige budsjetter innenfor rammen av langtidsbudsjettet, og hvor det er hensiktsmessig
forelegges de til uttalelse på ledermøtet i årene mellom tingene. De årlige budsjettene skal inneholde alle
hovedposter i resultatregnskapet.
Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv
egenkapital.
NBTF kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med
betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note
til årsoppgjøret. NBTF kan dog delta i NIFs konsernkontoordning etter søknad fra NBTF og beslutning
fra Idrettsstyret.
Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til NBTFs størrelse og
virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av tinget. Tinget bør vedta et særskilt fullmakts reglement
knyttet til slike disposisjoner.
NBTFs regnskapsår løper fra 1. januar til 31. desember.
Revisor skal gjennomgå og kontrollere regnskap og midler så ofte det er nødvendig, og minst to ganger i
året. Regnskapene skal sendes så snart som mulig etter årsavslutning til revisjon Revisor avgir beretning
til Tinget om forløpne regnskaper.
Kapittel 4. Tinget
§ 4-1 TINGET
Tinget er NBTFs høyeste myndighet. Tinget avholdes annethvert år, i april eller mai måned.
Tinget innkalles av styret med minst 3 måneders varsel, til de organisasjonsledd som har
representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller
på annen forsvarlig måte. Ved innkalling skal det presiseres at delegasjoner skal sammensettes i henhold
til NIFs lov § 2-4. Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til styret senest 2 måneder før
tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være sendt ut senest 2
uker før tinget.
Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør tinget hhv. under godkjenning av innkalling og
godkjenning av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.
Til Tinget kan styret, regioner, klubber, ting- og styreoppnevnte komitéer og utvalg fremme forslag.
Tinget er vedtaksført med det antall godkjente stemmer som møter. Ingen representant har mer enn én
stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. For å være gyldig skal et vedtak være truffet med
alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Lovforslag krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Blanke
stemmer skal anses som ikke avgitte.
På Tinget kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort saksliste.
Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte vedtar det, ved godkjenning av sakslisten.
Tinget ledes av en eller flere valgte dirigenter. Dirigentene og sekretærene trenger ikke å være valgte
representanter på Tinget.
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Ved Tinget benyttes reisefordeling for representantene fra kategoriene B og C. NBTF dekker reiser og
oppholdsutgifter for representantene fra kategoriene A og D-I. Styret har anledning til å bevilge stønad til
subsidiering av reiseutgifter innenfor en rimelig ramme i budsjettet.
§ 4-2 REPRESENTASJON PÅ TINGET
Hvis en representant har mulighet til å være representant på Tinget gjennom flere forskjellige verv, kan
vedkommende delta på Tinget kun i kraft av ett av disse.
I)

På tinget møter med stemme-, tale- og forslagsrett:
A)

Styrets medlemmer

B)

Representanter fra regioner etter følgende tabell:
Antall
klubber
1 – 30
31 -

Representanter
3
6

Antall representanter beregnes etter antall klubber pr. 1. januar i Tingåret, iht
Idrettsregistreringen. Region-/regionstyret skal oppnevne representantene. Fullmakt må
være innsendt til NBTF innen fastsatt tidsfrist.
C)

Representanter fra klubbene etter følgende tabell:
Antall medlemmer
0 – 50
51 - 100
101 -

Representanter
1
2
3

Antall representanter beregnes etter antall medlemmer pr. 1. januar i Tingåret.
Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, eller
oppnevnt av styret etter fullmakt, og må ha vært medlem av klubben minst to måneder
før påmeldingsfristen. Fullmakt må være innsendt til NBTF innen fastsatt tidsfrist.

II)

På tinget møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett:
D)
E)
F)
G)
HI)
I)
J)

Ill)

Lederne i NBTFs tingvalgte utvalg og komitéer. (Ved forfall fra lederen kan utvalget
eller komitéen representeres av et av de øvrige medlemmene.)
Lederne i styreoppnevnte utvalg og komitéer som er invitert av styret. (Ved forfall fra
lederen kan utvalget eller komitéen representeres av et av de øvrige medlemmene.)
Kontrollkomitéens medlemmer.
Representanter fra NBTFs administrasjon, utpekt av Styret.
NBTFs revisor.
Representanter fra NIF.
Andre som Styret finner det hensiktsmessig å invitere og som Tinget godkjenner.

På tinget møter som observatører, uten stemme-, tale- og forslagsrett:
K)
L)

Presse (Tinget kan vedta at deler av, eller hele Tinget skal foregå uten presse.)
Andre som Styret inviterer eller som Tinget godkjenner.
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§ 4-3 TINGETS OPPGAVER
Tinget skal:
A)
Godkjenne de fremmøtte representanter.
B)
Godkjenne sakslisten og forretningsorden.
C)
Velge dirigenter, sekretærer, redaksjonskomité og to representanter til å undertegne protokollen.
D)
Behandle årsberetninger.
E)
Behandle regnskap i revidert stand.
F)
Behandle innkomne forslag: lovforslag, konkurransereglementsforslag som er oversendt Tinget
og andre forslag.
G)
Fastsette kontingent.
H)
Behandle langtidsbudsjett og langtidsplan.
I)
Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere regnskapet, samt fastsette revisors
honorar.
J)
Velge:
Styre:
President, visepresident, 5 styremedlemmer, 2 varamedlemmer
Kontrollkomite: 2 medlemmer, 2 varamedlemmer
Valgkomite:
Leder, nestleder, 1 medlem, 1 varamedlem
Lovkomite:
Leder, nestleder, 3 medlemmer og 2 varamedlemmer
Disiplinær- og
Sanksjonsutvalg Leder, nestleder, 1 medlem, 1 varamedlem
§ 4-4 VALG
Alle valg foretas enkeltvis, med valg av én og én person. Det kan ikke stille kandidater til noen av
enkeltvalgene som, hvis de blir valgt, medfører at kjønnsbestemmelsene må bli brutt.
Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig
flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn en stemme. Ingen kan møte eller avgi
stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal
være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er
blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes
over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer,
foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av
de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange
kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av
stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt
som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til §§ 2-1 til 2-4.
De tingvalgtes funksjonstid er én tingperiode. En tingperiode er tiden mellom to ordinære ting.
§4-5 EKSTRAORDINÆRT TING
Ekstraordinært forbundsting innkalles av styret med minst 1 måneds varsel etter:
a)
b)
c)
d)

Vedtak av forbundsstyret
Vedtak av forbundstinget.
Vedtak av Idrettsstyret.
Skriftlig krav fra de organisasjonsledd som på siste forbundsting representerte minst ¼ av de
stemmeberettigede representanter.
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Ekstraordinært ting innkalles direkte overfor de representasjonsberettigede.
Et ekstraordinært ting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.
Ekstraordinært særforbundsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om
innkalling av tinget. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen. 7.
Forøvrig gjelder bestemmelser som ved ordinært Ting.

Kapittel 5. Tingvalgte organer
§ 5-1 STYRET
NBTF ledes og forpliktes av Styret som er NBTFs høyeste myndighet mellom tingene.
Styret skal:
A)
Iverksette tingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
B)
Forestå NBTFs daglige administrasjon, representere NBTF utad og utøve dens faglige
myndighet.
C)
Påse at NBTFs midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er
fattet på tinget eller av overordnet organisasjonsledd, og sørge for at særforbundet har en
tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig
økonomistyring.
D)
Ansette funksjonærer etter behov.
E)
Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter oppdrag fra tinget eller som styret finner påkrevet, samt
utarbeide mandat/instruks for disse.
F)
Vedta instruks for administrasjonen.
G)
Påse at funksjonærer, komitéer og utvalg utfører sine oppgaver på en forsvarlig måte.
H)
Arbeide med saker som nevnt i §§ 1-1 og 1-3.
Styret kan oppnevne arbeidsutvalg blant sine medlemmer og utarbeide retningslinjer for dette.
Styret skal holde møte når presidenten bestemmer det, eller når et flertall av Styrets medlemmer
forlanger det, men minst to ganger i året. Ved forfall innkalles varamedlemmene etter rekkefølge.
Til styrets møter innkalles norsk medlem av internasjonalt særforbunds styre når internasjonale saker og
spørsmål skal behandles. Representanten fra det internasjonale særforbundets styre møter med tale- og
forslagsrett, men ikke stemmerett.
Styret skal oppnevne representant til internasjonale møter og kongresser, og foreslå aktuelle kandidater
til internasjonale særforbunds styre og underliggende komiteer.
I samråd med norsk medlem av internasjonalt styre, diskutere særforbundets standpunkt i internasjonale
idrettspolitiske saker.

Styret er vedtaksført når et flertall av Styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med alminnelig flertall
av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.
Det føres protokoll for Styrets møter. Protokollen sendes Styrets medlemmer med vara-medlemmer, regionene og NBTFs utvalg og komitéer.
§ 5-2 KONTROLLKOMITEEN OG LOVKOMITEEN
Disse komiteene er tingvalgte organ og er således ikke underlagt de styrende organers
instruksjonsmyndighet. Her kan ikke Styrets medlemmer eller varamedlemmer sitte.
7

Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte, jf.
NIFs lov § 2-19 (2).
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Kontrollkomiteen skal arbeide i henhold til NIFs lov § 2-12. Kontrollkomiteens plikter er nærmere
beskrevet i disse bestemmelser.
Lovkomiteen skal avgi uttalelser om innkomne lov -, konkurransereglements- og
representasjonsreglements forslag og om fortolkningsspørsmål. Lovkomitéen skal bidra til at alle lov- og
regelverk holdes oppdaterte. Lovkomiteen kan selv fremme lovforslag.
§ 5-3 VALGKOMITEEN
Valgkomitéen skal innstille kandidater til alle tillitsverv som skal besettes ved valg på Tinget, jf. § 2-3
bokstav J. Innstillingen skal være i samsvar med bestemmelsene i §§ 2-4 og 3-2. Valgkomitéen skal
innstille de personer den mener er best skikket til å utføre de respektive verv og som etter forespørsel har
sagt seg villige til å stille som kandidater.
Innstillingen skal overleveres NBTF senest én måned før Tinget.
§ 5-4 DISIPLINÆR- OG SANKSJONSUTVALGET
Disiplinær- og Sanksjonsutvalget er et tingvalgt organ og er således ikke underlagt de styrende organers
instruksjonsmyndighet. Her kan ikke Styrets medlemmer eller varamedlemmer sitte.
Utvalget består av leder, nestleder, 1 medlem og 1 varamedlem.
Disiplinær- og Sanksjonsutvalget behandler saker hvor medlemmer, klubber eller regioner påklager
administrative avgjørelser vedrørende Konkurranse- og Representasjonsreglementet.
Kapittel 6. Øvrige organer
§ 6-1 ADMINISTRASJON
NBTF bør til enhver tid ha sitt administrasjonssted på samme sted som NIF.
Styret ansetter NBTFs generalsekretær og andre ansatte etter innstilling fra sektor Organisasjon. Styret
fastsetter lønn og andre forhold knyttet til stillingene, og avgjør endringer i ansettelsesforholdet.
Opprettelse av nye administrative stillinger skal godkjennes av Tinget.
Administrasjonen skal:
A)
iverksette Styrets vedtak og bestemmelser.
B)
forestå NBTFs daglige administrasjon.
C)
betjene NBTFs regioner, klubber og medlemmer, komitéer og utvalg, samt øvrige på beste måte.
D)
forøvrig arbeide etter instruks gitt av Styret, samarbeidsutvalget eller generalsekretæren.
§ 6-2 REGIONER
Regioner kan opprettes av Styret.
Bordtennisregionene har følgende navn og inndeling:
 Bordtennis - Region Øst:
Oppland, Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold
 Bordtennis - Region Sør:
Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
 Bordtennis - Region Vest:
Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
 Bordtennis - Region Midt:
Møre og Romsdal, og Nord og Sør -Trøndelag
 Bordtennis - Region Nord:
Nordland, Troms og Finnmark
Regionstyrene arbeider i henhold til egne lover basert på NIFs lovnorm for regioner.
Regionstyrene søker samarbeid med hver enkelt idrettskrets i regionen.
§ 6-3 REGIONLEDERMØTE
Styret avholder et møte med regionlederne annethvert år i de kalenderår det ikke avholdes ordinært Ting.
§ 6-4 STYREOPPNEVNTE KOMITEER OG UTVALG
Styret kan oppnevne komitéer og utvalg som arbeider i henhold til mandater vedtatt av Styret. Oversikt
over komitéene og utvalgene, medlemmer av disse og mandatene offentliggjøres av Styret.
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Kapittel 7. Diverse bestemmelser
§ 7-1 KONKURRANSEREGLEMENT
NBTFs konkurransebestemmelser finnes i NBTFs konkurransereglement.
Endringer i NBTFs konkurransereglement vedtas av NBTFs styre. Forslag av stor prinsipiell
betydning kan overføres Tinget dersom NBTFs styre vedtar det, eller dersom minst to
regioner skriftlig krever det innen høringsfristen.
Forslagsrett til endringer i konkurransereglementet har:
 Styret.
 Regionene.
 Klubbene.
 Ting- og styreoppnevnte komitéer og utvalg.
 NBTFs administrasjon.
Forslag som skal behandles på Tinget må være NBTF i hende innen fastsatt frist. Alle forslag skal sendes
til høring. Alle organisasjonsledd med forslagsrett kan delta i høringen, og kan be om å få tilsendt
høringsdokumentene.
§ 7-2 REPRESENTASJONSREGLEMENT
NBTFs representasjons- og overgangsbestemmelser finnes i NBTFs representasjonsreglement.
Endringer i NBTFs representasjonsreglement foretas på samme måte som for NBTFs konkurransereglement.
§ 7-3 NBTFs OFFISIELLE ORGAN
Hjemmesiden www.bordtennis.no er NBTFs offisielle organ.

§ 7-4 ALMINNELIGE DISIPLINÆRFORFØYNINGER , SANKSJONER ETTER KAMP- OG
KONKURRANSEREGLER , STRAFFESAKER OG DOPINGSAKER
For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og
dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.

§ 7-5 AVTALER OG SAMARBEID MELLOM NBTF OG NÆRINGSLIVET
Avtaler og samarbeid mellom særforbundet og næringslivet reguleres i NIFs lov kapittel 13.
§ 7-6 IDRETTENS MARKEDS-, MEDIE- OG ARRANGEMENTSRETTIGHETER
Markeds-, medie- og arrangementsrettigheter reguleres i NIFs lov kapittel 14.
§ 7-7 BESTEMMELSER OM KONKURRANSEFORBUD
Idrettsstyret og styret i særforbundet kan nekte organisasjonsledd og medlem av organisasjonsledd
tilsluttet NIF rett til å utøve eller til å medvirke i konkurrerende virksomhet gjennom deltakelse,
medlemskap, eller samarbeid med andre rettssubjekter. Nektelse krever saklig grunn.
Kapittel 8. Utmerkelser
§ 8-1 ÆRESMEDLEMSKAP
Personer kan bli utnevnt til æresmedlem av NBTF for helt spesielle fortjenester for norsk eller
internasjonal bordtennisidrett.
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Æresmedlemmer av NBTF utnevnes av Tinget med 4/5 flertall, etter forslag fra Styret. Begrunnede
forslag til kandidater kan sendes Styret.
§ 8-2 HEDERSTEGN
Hederstegnet er innstiftet av Tinget den 10. mars 1951. Bestemmelsen gis tilbakevirkende kraft til
NBTFs stiftelsesdag den 23. mars 1946.
Hederstegnet tildeles:
 Aktive norske spillere ved oppnådde 25 poeng etter følgende tabell:
Klasse

Plassering OL/Paralympic VM/E
s
M
Senior single
1. plass
12
10
2. plass
6
5
3. plass
4
4
1. plass
7
Senior double
2. plass
4
3. plass
2
1. plass
Eldre junior single
1. plass
3
Junior single
2
Gutter/Piker single 1. plass
1. plass
2
Veteran single, alle
2. plass
1
1. plass
6
4
Senior lag
2. plass
4
2
3. plass
2
1

Nord-Europeisk

NM

7
3
2
5
2

3
1

1
2
1

1

1
1
1
1
1

Videre får en spiller 1 poeng når spilleren har vunnet minst en singlekamp i en vunnet seniorlandskamp i
OL, Paralympiske leker, VM, EM eller Nord-Europeisk mesterskap.
Styret kan med 4/5 flertall, tildele hederstegnet til:
 Personer som har gjort en fremragende innsats for bordtennisidretten, nasjonalt eller
internasjonalt.
 Utenlandske statsborgere for spesielle fortjenester for norsk, Nord-Europeisk eller internasjonal
bordtennisidrett.
Begrunnede forslag til kandidater kan sendes Styret.
§ 8-3 NBTFs KRYSTALLVASE
NBTFs krystallvase kan av Styret tildeles personer for god tjeneste for bordtennisidretten, lokalt,
nasjonalt eller internasjonalt.
Begrunnede forslag til kandidater kan sendes Styret.
§ 8-4 NBTFs MINNERACKET
NBTFs Minneracket kan av Styret tildeles personer som har utført et godt arbeid for bordtennisidretten.
Begrunnede forslag til kandidater kan sendes Styret.
§ 8-5 HANS MAJESTET KONGENS POKAL
H.M.Kongens Pokal kan deles ut i Norgesmesterskapet for senior, i klassene damer singel og herrer
singel, damer sittende/stående singel og herrer stående/sittende singel.
NBTF søker hvert år NIF om tildeling av to pokaler.
H.M.Kongens Pokal skal alltid være den høyest rangerende premie i Norgesmesterskapet.
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Det må delta minst 15 utøvere (kvinner og menn regnes hver for seg) i individuelle øvelser for at en NM
klasse skal være berettiget til en Kongepokal. (Ved vurdering av Kongepokal i klasser for
funksjonshemmede idrettsutøvere individuelt må det være minimum 15 individuelle kandidater til
vurderingen av hver Kongepokal).
For øvrig skal NIF`s regler for utdeling av H. M. Kongens Pokal overholdes.
Kapittel 9. Lovendring
§ 9-1 LOVENDRING
Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært ting etter å ha vært oppført på saklisten, og
krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av NBTF selv
trer ikke i kraft før de er godkjent av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt. 8 Godkjenningen er
begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.
I forbindelse med godkjenningen kan Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt 9 pålegge nødvendig
endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.
Endringer i §§ 9-1 og 10-1 kan ikke vedtas av NBTF selv.

Kapittel 10. Oppløsning
§ 10-1 OPPLØSNING
Forslag om oppløsning av NBTF må først behandles på ordinært ting. Blir oppløsning vedtatt med minst
2/3 flertall, innkalles ekstraordinært ting 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her
gjentas med 2/3 flertall.
Ved oppløsning eller annet opphør av NBTF, tilfaller NBTFs overskytende midler etter avvikling et
formål godkjent av Idrettsstyret.
Sammenslutning med annet særforbund anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning og
nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. §
9-1.

Lovkomiteens innstilling
Eget forslag
Styrets innstilling
Styret støtter forslaget
Vedtak
Forslaget ble vedtatt

8
9

Myndigheten er delegert, jf. Delegasjonsreglementet.
Myndigheten er delegert, jf. Delegasjonsreglementet.
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Forslag 2/3
Forslagsstillar: Hardanger BTK
Paragraf/Overskrift: 2.1 Tinget
Eksisterande tekst: Tinget er NBTFs høyeste myndighet. Tinget avholdes annethvert år, i april eller
mai måned.
Ny tekst: Tinget er NBTFs høyeste myndighet. Tinget avholdes annethvert år, i april eller mai måned.
De årene det ikke er ting, avholdes Bordtennisrådet, også det i april eller mai måned.
Vidare må det gjerast ein del endringar for å tilpassa lovverket til dette nye punktet. Alle plassar der det
står Tinget i 2.1 må det endrast til Tinget og Bordtennisrådet. Unntak frå dette vert i første avsnitt
(teksten over). Vidare vert det unntak i tredje setning i avsnitt to. Der legg ein i staden for til fylgjande
setning: Fullstendig saksliste med forslag må være utsendt til de påmeldte representanter senest to uker
før Bordtennisrådet.
I 2.2 må det endrast til Tinget og Bordtennisrådet alle plassar der det står Tinget.
I 2.3 må det endrast til ei liste med oppgåver for Tinget og ei liste med oppgåver for Bordtennisrådet.
Punkt A, B og C gjeld begge arrangementa. Punkt D og E samt G-J gjeld Tinget. Det gjer også Punkt F
(lovverket). Punkt F (Konkurransereglement) skal behandlast av Bordtennisrådet.
I 5.1 og 5.2 må det endrast til at endringar i konkurransereglement og representasjonsreglement vert gjort
av Bordtennisrådet.
Grunngjeving: NBTF har prøvd ulike modellar for endringar i konkurransereglementet og
representasjonsreglement. Desse har blitt gjort av Tinget, Bordtennisrådet og styret. Slik det er no er det
styret som gjer desse endringane. Me meiner at det mest demokratiske er at alle klubbar og regionar får
vera med på å vedta desse endringane. På Tinget er det ikkje tid. Difor treng me eit Bordtennisråd
annakvart år. Då vil alle med meiningar i desse sakene kunna samlast og diskutera og fatta gode vedtak i
staden for å berre diskutera desse på nettet.
Bordtennisrådet kan kanskje avhaldast på ein dag, men i utgangspunktet bør ei helg setjast av.
Dersom ein er redd for at ein del vil prioritera å stilla på Bordtennisrådet i staden for på Tinget, kan ein
vurdera å leggja inn i lovverket at klubbar og regionar må stilla på Tinget for å kunna stilla på
påfylgjande Bordtennisråd.
Lovkomiteens innstilling
Det er en politisk beslutning om forbundet ønsker å oppnevne et Bordtennisråd. Men dette
bør da gjøres gjennom andre regler enn i kapittelet om Tinget, som har klare føringer i NIFs
lovnorm. Dersom en velger å opprette et Bordtennisråd, bør dette være et rådgivende organ
for styret, slik at normale styringslinjer bibeholdes
Styrets innstilling
Styret støtter ikke forslaget. Dersom det er behov for høringer så kan disse gjennomføres
ved at klubbene kan sende inn kommentarer til endringsforslag per mail.
Følgende hadde ordet
9, 2, 19, 9, 2, 19

Vedtak
Forslaget falt mot 7 stemmer.
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Forslag 3/3
Forslag fra Laksevåg BTK

Henvisning: kapittel, 5, paragraf 5-11
Tildeling av norske mesterskap
Ved tildeling av arr. norske mesterskap skal klubben tidligere ha arrangert Stiga Norges Cup.
I tilfelle NBTF ikke har søknader fra klubber som har denne erfaringen som arrangør kan NBTF fravike
fra denne bestemmelsen.
Begrunnelse:
I 2012-2013 sesongen ble en klubb tildelt et stort norsk mesterskap uten å ha arrangert store turneringer
tidligere.
Dessverre ble mesterskapet ikke kvalitetssikret i fra NBTF og i tillegg ble det ble et mesterskap og arr. i
en hall som vi ikke kan være bekjente av.
Det er ikke klubbens sin skyld, de gjorde sitt aller beste,men var altså ikke fulgt opp tilstrekkelig av
NBTF.
Når to klubber med lang erfaring ville ha dette mesterskapet burde de blitt tildelt mesterskapet i 20122013 før denne ferske arrangøren.
Lovkomiteens innstilling
Ingen kommentar.
Styrets innstilling
Styret støtter ikke forslaget, men det er en annen side av dette som er verd å vurdere fordi
det kan bidra til å øke interessen for å arrangere NC.
Følgende hadde ordet
22, 1, 44, 41, 11, 17

Vedtak
Forslaget ble trukket
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BUDSJETT 2013
LANGTIDSPLAN OG LANGTIDSBUDSJETT 2014-2015
Forslag 1/5
Forslag frå: Stord Bordtennisklubb
Henvisning til paragraf: Dette står vel ikkje i noko paragraf
Navn på forslag: Ingen egenandel ved representasjonsoppgåver
Forslagets ordlyd: Ingen egenandel ved representasjonsoppgåver
Begrunnelse: I dag er det store egenandelar når ein blir tatt ut til å representera Norge i ulike
internasjonale turneringar. Når du blir tatt ut til internasjonale oppgåver skal det ikkje kosta familien
eller klubb noko. For mange dreier det seg om til dels store summar i løpet av ein sesong. Vær meir
kritisk til kven ein tar ut, og ta heller ut færre spelarar.
Lovkomiteens innstilling
Politisk vurdering. Men forslagstiller har et poeng om en ser hen til idrettens
idegrunnlag/normer om lik rett til idrettslig utfoldelse. Spesielt når en ser hen til de yngre
landslag.
Styrets innstilling
Styret støtter ikke forslaget
Følgende hadde ordet
9, 48, 9
Vedtak
Forslaget falt
Forslag 2/5
Forslag fra Laksevåg BTK
Henvisning: Langtidsplan
11 års klassene i yngre NM flyttes til et eget arrangement.
Begrunnelse:
NM for yngre er alt for stort slik at det sportslige lider under alt for mange kamper og deltagere. At 1011 år gamle gutter og jenter skal spille lagkamper fredag, dobbel lørdag og singel søndag er ikke
tilrådelig for så unge jenter og gutter.
Lovkomiteens innstilling
Ingen kommentar.
Styrets innstilling
Styret er enig i intensjonen, men vurderer at det er for tidlig.
Følgende hadde ordet
22, 4, 22
Vedtak
Forslaget falt
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Forslag 3/5
Forslag fra Laksevåg BTK
Henvisning: Forslag til behandling av budsjett 2013 og 2014
Internett sending av serier og turneringer.
1)Det budsjetteres med kr.30 000 for slike sendinger.
2)Det opprettes en internettkomite. Komiteen skal lære opp klubbene i forbindelse med sending på
Internett. Målet er alle NC, NM og elitekamper skal sendes på Internett så raskt som mulig.
Lovkomiteens innstilling
Ingen kommentar
Styrets innstilling

Følgende hadde ordet
22, 47, 22
Vedtak
Forsalget ble vedatt mot 9 stemmer, men vurderes opp mot andre tiltak innenfor streaming.
NBTF utarbeider et forslag på dette.

Forslag 4/5
Forslag fra NBTF
Henvisning: Låneavtale mellom NBTF og Eiker BTK
Forslag
NBTF opprettholder låneavtalen. Det innebærer at klubben skal betale kr 25 000,- pr år,
pr 1. mai. Pr dato er forfalt beløp kr 125 000,-, som er akkumulert siden 1. mai 2009. Det forfalte beløp
betales inn med kr 50 000,- 1. juli 2013 og kr 75 000,- 1. desember 2013. Deretter betales iht låneavtalen.
Begrunnelse:
Styret viser til vedlagte dokumentasjon (eget notat) i saken der det fremkommer at styret har fulgt opp
Tingvedtak ved å inngå en avtale med klubben. Styret har etter beste evne forsøkt å få Eiker BTK til å
betale sitt utestående iht inngått låneavtale. Av dokumentasjonen fremkommer også at både NIF og Øvre
Eiker Kommune støtter NBTF i saken.
Styret har forsøkt å komme klubben i møte ved å legge inn lavere årlige innbetalingsbeløp, men grunnet
kausjonsbetingelsene fra kommunen har dette dessverre ikke latt seg gjennomføre fordi lånet da ville
strekke ut i tid, ut over 2026, og Eiker BTK har også takket nei til dette.
NIFs lov sier dette om å innvilge lån:
NBTF kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med
betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet.
Lovkomiteens innstilling
Ingen kommentar
Styrets innstilling
Styrets eget forslag
Vedtak
Forslaget ble trukket
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Forslag 5/5

Lovkomiteens innstilling
Ingen kommentar
Styrets innstilling
Styret støtter ikke forslaget, men henviser til eget forslag.
Begrunnelse: Tinget har vedtatt at dette er et lån og det er inngått en bindende låneavtale
med klubben.
NIF lov sier dette om å innvilge lån:
«NBTF kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med
betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet.» Forslaget gir ikke svar på hvem som skal
betale tilbake lånet dersom/når bordtennisaktiviteten opphører.
Styret mener derfor at Tinget ikke kan vedta dette forslaget fordi det er i strid med NIFs og NBTFs
Lov.

Vedtak
Forslaget ble trukket
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Endringsforslag fra NBTF og Laksevåg BTK
NBTF ettergir 200 000,- av Eikers lån, samt gjenstående beløp av Jevnakers lån.
Eiker betaler kr 20.000 pr år pr 1. juli fra 2014 til 2023.
Ved senere anledninger sakl lån fra NBTF gis på ordninære bankvilkår.
Følgende hadde ordet
1,2, 13, 31, 13, 8, 9, 19, 45, 22, 30, 42, 22, 29, 2, 11, 1, 44, 9, 41, 2
Vedtak
Enstemmig vedtatt
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Sak 7
Fastsettelse av årskontingent

Styrets forslag til årskontingent for alle klubber i perioden 2013 - 2014
Forslag
Satsen settes til kr 1000,- (som innebærer å opprettholde dagens sats)

Vedtak
Enstemmig vedtatt
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Sak 8
Budsjett 2013

Følger vedlagt som eget dokument

Forslag fra Laksevåg BTK
Det settes av kr 100 000,- i budsjettet for 2013 til spillerstipend (post 57005)

Følgende hadde ordet
1, 22, 48, 22, 19, 48, 47, 29, 17, 42, 22, 9, Olav Haraldseid, 47, 44, 4, 11, 47
Vedtak
Forslaget falt mot 3 stemmer
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Sak 9
Langtidsbudsjett 2014-2015
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Langtidsbudsjett 2014 – 2015
Område/År

Budsjett
2013

Budsjett
2014

Budsjett
2015

2784677
2050000
1957500
490000
420000
270000
360000
260000
270000
1089700
9951877

2850000
2050000
1957500
500000
430000
270000
360000
260000
270000
1089700
10037200

2900000
2050000
2000000
510000
440000
270000
360000
260000
270000
1089700
10149700

Toppidrett
Herrer og damer junior
Kadett gutter og jenter
Herrer og damer senior
Funksjonshemmede
Støttefunksjoner
Trenerutdanning
Sum Toppidrett

3987500

3913200

3936700

11

Bredde-/rekruttering
Kategori 1 klubber
Klubbutviklere
Andre Post 3/bredde tiltak
Integrering
Sum Bredde-/rekruttering

2470197

2400000

2430000

12

Organisasjon
Drift NBTF sentralt
Møter,ting,gaver etc
Sum Organisasjon

2946673

2996000

3055000

13

Arrangement
NM/Topp12
Seriespill
Kurs, dommere m.m
Sum Arrangement

411000

355000

355000

14

Finans og media
Diverse
Nettutgave "Norsk Bordtennis"
Sum Finans -/media

373000

373000

373000

15

10188370

10037200

10149700

-236493
9777597

0
9777597

0
9777597

INNTEKTER
Tilskudd fra NIF Post 2
Post 3 - breddemidler
Post 4 Toppidrett
Medlemsinntekter
Stevne- og aktivitetsinntekter
Salgsinntekter
Inntektsbringende tiltak
Sponsor-/samarbeidsavtaler
Finans-/renteinntekter
Andre inntekter/egenandeler etc
SUM INNTEKTER

Merknader

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

UTGIFTER

SUM UTGIFTER
OVERSKUDD/UNDERSKUDD
EGENKAPITAL 31.12
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Langtidsplan og langtidsbudsjett
- med kommentarer til Langtidsbudsjettet
Generelle kommentarer
Det er nå vedtatt at idretten lyktes i å endre tippenøkkelen, i favør av idretten. Det fremkommer i
Idrettsmeldingen at idretten vil få 64 % av spilleoverskuddet. Det fremgår også av NIFs Langtidsbudsjett
at de legger opp til en vekst i tilskuddene frem mot 2015 innenfor Post 2, 3 og 4. Vår ambisjon og
forventning er naturligvis at noe av dette skal tilfalle NBTF. Hvor mye er helt avhengig av den vekst vi
kan vise til mht medlemstall/ aktivitetsutvikling, antall utdanningstiltak, politisk riktig utvikling i
verdispørsmål og resultater på toppidretten.
Vi har i øyeblikket en god økonomi, men må likevel være forberedt på å måtte prioritere. Prioriteringer
mellom de enkelte sektorer, bruk av egenandeler, høyere avgifter overfor underliggende ledd? Det meste
av tilskuddene fra NIF er imidlertid øremerket til spesielle formål og vi står altså ikke fritt til å benytte
midlene slik noen kanskje kunne ønske. I våre prioriteringer er det viktig å tenke resultater og hva som
kan gi oss bedre rammevilkår på kort og lang sikt. Derfor blir dette en viktig debatt på årets forbundsting.
I den fremlagte skisse til Langtidsbudsjett har vi kun lagt rammene for den enkelte sektor fordi det i stor
grad er sektorene selv som prioriterer satsingsområder innenfor sin sektor. Tinget vil imidlertid kunne
komme med signaler og vedtak som gir det nye styret føringer for prioriteringene.

Langtidsplan Sektor Finans og Media
Visjon
Omsetning 10 mill og Egenkapital 10 mill
Verdier
Ærlighet, åpenhet
Mål
Bidra til en sterk og god økonomi og økt oppmerksomhet i media
1. Vedlikeholde bestående samarbeidsavtaler
2. Inngå avtaler med minst 2 nye samarbeidspartnere
3. Inntekter på Fornebu kr 150 000,- og samarbeidsavtaler kr 500 000,-

Inntekter
1.

Tilskudd fra NIF Post 2
Denne summen består av overføringer fra NIF som rammetilskudd, og integreringsmidler. Når det
gjelder rammetilskuddet så uttaler departementet følgende om bruken av disse midlene:
”Hovedformålet med denne rammeposten er å yte tilskudd til særforbundets administrasjon og
sentrale oppgaver”.

2.

Post 3- breddemidler
Fra 2003 har departementet øremerket midler til barn- ungdom og bredde under ”Post 3” i
spillemiddeltildelingen til NIF. Fra 2013 legges søknadssystemet om slik at vi ikke i like stor grad
behøver å søke og rapportere. Rapportering vil skje gjennom idrettsregistreringen, nøkkeltallsrapportering, utdanningstiltak og konkrete handlinger i verdispørsmål.

3.

Post 4 – Tilskudd fra NIF/Olympiatoppen
Tilskudd fra NIF på denne posten har hatt en gledelig utvikling de siste årene. Økningen vi har
oppnådd tilfaller i stor grad funksjonshemmede basert på topp internasjonale resultater. Tilskuddet
til andre deler av toppidretten er redusert i 2013 fra Olympiatoppen. Det samarbeides med
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Olympiatoppen om en Utviklingstrapp som vi håper skal bidra til positiv spillerutvikling og bedre
resultater. Det er imidlertid en omfattende og krevende oppgave å implementere denne i alle ledd.
4. Medlemsinntekter
Dette er klubbenes årskontingent og spillerlisensen til NBTF. Sammenlignet med andre idretter er
inntektene til NBTF fra medlemmer og underliggende ledd svært lav. Samtidig har det vært en
utvikling de siste årene der det er gitt økte inntekter til klubbene gjennom LAM og Grasrotandelen.
Dette er midler som også finansieres av spillemidlene. En vurdering vi som organisasjon må gjøre er
hvorvidt vi skal øke inntektene fra underliggende ledd, eller legge større ansvar for enkelte
prosjekter over på klubber/regioner. Et innspill her er forslaget til en approbasjonsavgift.
5.

Stevne- og aktivitetsinntekter
Dette er i hovedsak serieavgifter og reisefordeling.
Er det rom for å øke serieavgiftene?

6.

Salgsinntekter
Vi administrerer en støtteordning for kjøp av bordtennisutstyr med støtte fra KUD gjennom NIF.
Forbundet har avviklet salg av konkurranseutstyr fra STIGA gjennom Idrettsbutikken. Vi har
imidlertid opprettholdt salg av bord etc. Dette er en viktig inntektskilde for NBTF og lojalitet
overfor Idrettsbutikken og andre samarbeidspartnere er derfor viktig.

7.

Inntektsbringende tiltak
Denne posten har tidligere vært sterkt dominert av inntektene fra spilleautomater. Denne
inntektsmuligheten opphørte 1.7.2007. Vi har i flere år hatt bingo, noe vi har klart å opprettholde
gjennom avtaler også for de neste to årene. Inntekter fra lotteri er en mulig inntektskilde både for
klubber og forbund. Dessverre er tilbudet som forbundet gir til klubbene gjennom vår
samarbeidspartner svært lite benyttet.

8.

Sponsor-/samarbeidsavtaler
Pr dato har vi samarbeidsavtaler med STIGA, Thon Hotels, FIRST Hotels, Cara AS UNISPORT,
Norsk Tipping, Idrettsbutikken og TT EX, som gir oss det budsjetterte beløp. Det er en kontinuerlig
prosess der vi jobber med nye avtaler. Avtaler vi har mistet har i hovedsak skjedd fordi vår
organisasjon i for liten grad har benyttet seg av våre samarbeidspartnere.

9.

Finans- og renteinntekter
Vi har klart å opprettholde renteinntektene som er en meget god og sikker inntektskilde, men den er
naturlig nok avhengig av rentenivå, fornuftig plassering av likviditet og stabilitet i egenkapitalen.

10. Andre inntekter
Her inngår diverse inntekter, prosjektmidler og ekstraordinære midler. En vesentlig inntekt som er
kommer inn her de siste årene er momskompensasjon og tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB.

Utgifter
Langtidsplan Sektor Toppidrett
Visjon
Bordtennisnasjon i Europatoppen

Verdier
Modig
Inkluderende
Nyskapende
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Mål
Én spiller topp 100
To spillere topp 150
To spillere topp 300
Tre spillere topp 500
OL kvalifisering
Paralympisk medalje
11. TOPPIDRETT
Etter OL i 2012 risikerer vi en nedgang grunnet overgang til satsning på vinteridrettene
frem mot 2014. Dette faktum gjenspeiler seg i forslaget til budsjett. Vi vet ikke omfanget
av dette for 2014, men vi har allerede fått en nedgang i 2013, derfor er dette bare
markert som en mulig fortsatt tendens.

Langtidsplan Sektor Bredde og rekruttering
Visjon
Flere og bedre bordtennisspillere ved å rekruttere, utvikle og beholde

Verdier
Idrettsglede for alle

Mål
10 000 medlemmer og 200 klubber
Gjøre bordtennis til skoleidrett nr 1
12. BREDDE – REKRUTTERING
I Langtidsbudsjettet til NIF legges det opp til en økning i tilskuddene. Grunnet
omleggingen i NIF med et nytt tildelingssystem på Post 3 så er det usikkert hvordan
dette vil slå ut for NBTF. Styret har derfor valgt å legge et flatt budsjett på dette området
inntil vi vet noe mer.

Langtidsplan Sektor Organisasjon
Visjon
200 klubber og 10000 medlemmer
Verdier
Helse, fellesskap, glede og ærlighet
Mål
”Flere og bedre bordtennisspillere”
13. ORGANISASJON
Her er det bare lagt opp til justeringer iht pris- og kostnadsutvikling.
Styret har ingen planer om endringer mht bemanning og budsjettet opprettholdes på
dagens nivå.
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Langtidsplan Sektor Arrangement
Visjon
Et motiverende og attraktivt konkurransetilbud for alle nivåer
Verdier
Utfordrende
Motiverende
Inkluderende
Mål
Det skal være attraktivt å arrangere og delta i norske bordtennisarrangementer
14. ARRANGEMENT
Budsjettet ligger omtrent flatt da vi ikke har planer om større arrangementer. Det vil
imidlertid komme inn landskamper (EM-kvalik) i 2014, og Nord Europeisk Mesterskap i
2014, men her ligger muligheter for klubber til å arrangere.
15. FINANS OG MEDIA
Utgifter her er bladet, nettutgaven av «Norsk Bordtennis» og utgifter ved innkjøp fra Idrettsbutikken som
igjen fremkommer som en større inntekt under Idrettsbutikken.
RESULTAT
Langtidsbudsjettet viser et budsjett i balanse. Tinget bør gi sitt signal om hvilke
forventninger man skal ha til balansen i de fremtidige budsjetter.
EGENKAPITAL
Forbundets egenkapital er positiv og god. Ved å legge opp til eventuelle fremtidige
underskudd vil det naturligvis påvirke egenkapitalen og samtidig redusere renteinntektene,
som pr i dag er en viktig inntektskilde. Styret ønsker derfor å tilstrebe og opprettholde
balanse i budsjettet og ikke budsjettere med underskudd.
Følgende hadde ordet
1, 47, 48, Olav Haraldseid, 17, 22, 40, 7, 17, 9, 48, 2, 11, 4, OH, 43, 29, 17, 4, 11, 9, 2, 29,
2, 3, 22, 27, 41, 40, 19

Forslag fra Laksevåg BTK
Det settes av kr 100 000,- i budsjettet vår 2014 til spillerstipend (post 57005)
Det settes av kr 100 000,- i budsjettet høst 2014 til spillerstipend (post 57005)
Det settes av kr 100 000,- i budsjettet vår 2015 til spillerstipend (post 57005)
Det settes av kr 100 000,- i budsjettet høst 2015 til spillerstipend (post 57005)

Vedtak
Forslaget falt mot 3 stemmer
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Forslag fra Laksevåg BTK
Målsetting medlemstall i langtidsplanen justeres fra kr. 10 000,- – 6 000,- (2015)
Målsetting antall klubber i langtidsplanen justeres fra 200 – 150 (2015)

Vedtak
Enstemmig vedtatt

Forslag fra Thorfinnur Gudmundsson
Det flyttes kr. 400 00,- fra toppidrett til bredde/rekruttering i langtidsbudsjettet

Vedtak
Forslaget ble trukket

39

40

Sak 10
Valg
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Valgkomiteens innstilling til tinget 2013
FORBUNDSSTYRET
President
Visepresident
Styremedlem

Øivind Eriksen, Ham Kam IL
Ingvild Sorteberg, B-72
Sissel Leffman, Stavanger BTK
Jonny Ternlind, Tromsø BTK
Anders Hovden, Laksevåg BTK
Olav Haraldseid, Fokus BTK
Nina Jeletich, B72

Varamedlemmer

Helene Nesheim, Sp.kl Heros
Kirsten Grutle Fokus

Følgende hadde ordet: 41, 22, 17, 11, 1, 4, 22, 11, 41, 29, 22, 41, 42, 22, 2
Laksevåg BTK stilte forslag på Otto Hatlebakk som presidentkandidat.
Det ble gjennomført en skriftlig avstemning som fikk følgende utfall:
Øivnd Eriksen 29 stemmer
Otto Hatlebakk 5 stemmer
2 stemte blankt
Øivind Eriksen ble valgt som president for en ny to års periode.
Anders Hovden trakk sitt kandidatur som styremedlem da Øivind Eriksen ble gjenvalgt som
president.
Valgkomiteen kom med forslagt på Istvan Moldovan, Modum som styremedlem.
Visepresident, styre og varamedlemmer ble valgt ved akklamasjon og uten motkandidater.
Forbundsstyret 2013 - 2015
President
Øivind Eriksen, Ham Kam IL
Visepresident
Ingvild Sorteberg, B-72
Styremedlem
Sissel Leffman, Stavanger BTK
Jonny Ternlind, Tromsø BTK
Istvan Moldovan, Modum BTK
Olav Haraldseid, Fokus BTK
Nina Jeletich, B72
Varamedlemmer

Helene Nesheim, Sp.kl Heros
Kirsten Grutle Fokus
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Tingvalgte komiteer:
KONTROLLKOMITE
Medlemmer
Varamedlemmer

Andreas Berggren
Svein Solheim
Bård Teigland
Odd Monsen

Ved akklamasjon og uten motkandidater.

LOVKOMITE
Leder
Nestleder
Medlem

Erik Rasmussen
Anne Lise Wiggen
Atle Håvåg

Ved akklamasjon og uten motkandidater.

DISIPLINÆR – OG SANKSJONSUTVALG
Leder
Nestleder
Medlem
Varamedlem

Espen Erentsen
Kathrine Johnsen
Tor Bakke
Karl Børre Reite

Ved akklamasjon og uten motkandidater.

VALGKOMITE
Leder
Nestleder
Medlem
Varamedlem

Don Alexander
Kirsten Grutle
Rolf Olsen
Magnus Vikstrøm

Følgende hadde ordet: 41
Kirsten Grutle ble valg inn som varamedlem i styret og kan deremed ikke sitte i valgkomiteen.
Dirigentene foreslo at det nye styret får fullmakt til å oppnevne siste medlem
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

Sak 11

Valg av revisor og fastsettelse av honorar

Styrets forslag er at dette overlates til det neste styret å bestemme
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
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Sak 12

Bestemme sted og tid for neste forbundsting

Styrets forslag er at dette overlates til det neste styret å bestemme
Følgende hadde ordet: 1
Dirigentene foreslo at det nye styret får fullmakt til å bestemme tid og sted for forbundstinget 2015
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

Oslo 20.06.2013

______________________________
Espen Wiik

____________________________
Synnøve Ruud Sørli
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Forslag til Representasjonsreglementet
(Dette forslaget ble behandlet av NBTFs styre 26. juni, iht § 5-1 i NBTFs Lov.)
Forslag 1/1
Forslag fra: Lovkomiteen
1.4

UTENLANDSKE SPILLERE

1.4.1
DEFINISJON
Som utenlandske spillere regnes spillere uten norsk statsborgerskap.
1.4.2
REPRESENTASJON
Utenlandske spillere kan ikke representere noen norsk klubb uten søknad og innvilget tillatelse fra
NBTF.
1.4.3
STATUS SOM “NORSK SPILLER”
Utenlandske spillere kan av NBTF etter søknad gis status som “norsk spiller”, og vil i så fall i alle
konkurranser ha spilletillatelse på lik linje med norske spillere.
Status som “norsk spiller” kan gis til følgende grupper utenlandske spillere:
Spillere som har søkt om, eller fått innvilget, asyl i landet
Spillere som er innvilget oppholdstillatelse som flyktning (utlendingsloven § 28)
Spillere som har hatt fast bosted i Norge de siste tre år.
Spillere som har fast bosted i Norge og spiller i klassene Gutter/Piker 15 og yngre.
1.4.3.3
Opphør
1.4.3.3.1 Automatisk opphør
Status som “norsk spiller” mistes automatisk ved utflytting fra Norge, eller deltagelse i lukkede
mesterskap i et annet land. Spillerens klubb skal gi beskjed til NBTF om denne bestemmelse skal komme
til anvendelse.
Status som “norsk spiller” mistes hvis spilleren ikke løser spillerlisens et spilleår.
1.4.3.3.2 Annet opphør
Styret kan, dersom en har saklig grunn, frata en spiller status som “norsk spiller” fra og med påfølgende
spilleår. Spilleren skal i så fall motta melding om dette senest 1. mars.
Lovkomiteens innstilling
Eget forslag
Styrets innstilling
Styret støter intensjonene i forslaget, men ønsket en ytterligere forenkling og likebehandling
av utenlandske spillere. Styret har derfor justert forslaget deretter. Gjennomstrekne
setninger strykes fra det opprinnelige forslaget.
Vedtak
Det modifiserte forslaget ble vedtatt
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Forslag til endringer i konkurransereglementet
(Disse forslagene ble behandlet av NBTFs styre 26. juni, iht § 5-1 i NBTFs Lov.)
Forslag 1/26
Forslag fra NBTF
Henvisning: Kap. 1.3.1 og 6.1.2 og 7.3.1
Alle spillere fra samme klubb skal stille i samme type trøye og shorts. Andre benklær kan tillates av
kulturelle eller religiøse grunner etter tillatelse fra overdommer.
Begrunnelse:
Det må være tillatt å spille med lange bukser dersom man av religiøre eller kulturelle årsaker ønsker det.
Det har vært uheldige episoder der det ble et problem at en spiller med utenlands bakgrunn fikk tilsnakk
og hvor det ble truet med at spilleren ikke fikk delta dersom lange benklær ble brukt.
Lovkomiteens innstilling

Høring/Styrets innstilling

Vedtak
Forslaget ble vedtatt
Forslag 2/26
Forslagstiller: IL Skjoldar BTG
Henvisning til: konkurransereglementet 1.4 klasser.
Punkt 1.4.2.2.2.2
Forslag: Opprette ny klasse i Herrer.
Det opprettes ny klasse, Herrer E med ranking poeng fra 0 til 1199. (HerrerD = 1199-1399 poeng)
Begrunnelse: For å kunne tilby jevnbyrdig konkurranse i stevner til spelerar som har lyst til å delta,
men nivået i herrer D og C blir for høgt til at spelerane under 1199 poeng klarer å hevde seg. I region
vest har det i sesongen 2012/13 vore gjennomført, med suksess, 4 turneringer med herrerE som egen
klasse. Med ein ny klasse som går opp til 1199poeng vil muligens fleire av dei yngre fortsette videre med
bordtennis, sjølv om dei ikkje har klart å klatre oppover «rankingstigen» Mange ungdommer over 15 år
og ein god del voksne etterkvart speler bordtennis for mosjonen sin del, desse må me ta vare på, også på
stevner.
Lovkomiteens innstilling

Høring/Styrets innstilling

Vedtak
Forslaget ble vedtatt
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Forslag 3/26
Forslagstiller: IL Skjoldar BTG
Henvisning til: konkurransereglementet 1.5.2.1
Forslag: Justere startpoengsum for nye spillere som er eldre enn 15år.
Begrunnelse: Startpoeng for spelerar som er eldre enn 15år har oftest blitt satt til 1250poeng sjølv om
det er spelerar som kanskje berre har deltatt på få treningar og aldri tidligare har spelt bordtennis. Dette
er for høgt, spelerar som ikkje har deltatt tidligare er vanligvis ikkje på nivå med andre spelerar som har
1250 poeng, og dei vil heller ikkje kunne delta i klassen HerrerE . Nye spelerar eldre enn 15 år må settast
til 1150 poeng, samme som spelerane i 15års klassen, men det må vere mulighet for å sette rankingpoeng
manuellt for spelerar som har ”høgare nivå”.
Lovkomiteens innstilling

Styrets innstilling

Vedtak
Forslaget ble vedtatt.

Forslag 4/26
Forslag frå: Stord Bordtennisklubb
Henvisning til paragraf: 1.5.3.1
Navn på forslag: Kampar som gir poeng på ranking
Forslagets ordlyd: Kampar i 11 års klassen skal også telja på ranking
Begrunnelse: Kampar der spelarar på 11 år og yngre spelar i høgare klassar teller på ranking. Det er lov
åseeda i 11 år, det er lov å ha resultatliste. Då er det berre naturlig at også disse kampane teller på
ranking. Det vil også gje eit meir korrekt bilde av rankingen om disse teller med.
Lovkomiteens innstilling
Politisk spørsmål. Kan være greit i forhold til NIF`s bestemmelser, men likevel noe tvilsomt
m.h.t intensjonene.
Høring/Styrets innstilling
Styret mener at 11-års klassen også skal tas med i tildeling av rankingpoeng. Styret mener
imidlertid at offentliggjøring av rankinglister opprettholdes som nå.
Vedtak
Forslaget ble vedtatt, men ikke mht offentliggjøring av rankinglister.
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FORSLAG 5/26
Forslag fra Lovkomiteen
1.6.2 NORGESMESTERSKAP
Barn kan ikke delta i mesterskapsklasser i Norgesmesterskap før det året de fyller 13 år. Deltakere i NM
yngre kan det året man fyller 12 år få innvilget, etter søknad, å delta i 15 års klassen, under forutsetning
av at det gis dispensasjon fra NIF.
1.6.3

SERIESPILL
Fra det året barnet fyller 13 år kan det delta i alt seriespill
En spiller kan først spille i Stiga-ligaen (Eliteserien) det året han/hun fyller 15 år.
En spiller kan først spille i 1. divisjon det året han/hun fyller 14 år.
En spiller kan først spille i 2. divisjon det året han/hun fyller 13 år.
En spiller kan først spille i dameserien det året han/hun fyller 13 år.

Lovkomiteens innstilling
Eget forslag
Styrets innstilling
Styret støtter forslaget, men ønsker følgende tilleggsforslag i tråd med NIF
Barneidrettsbestemmelser:
1.6.4 Nasjonale og regionale turneringer (ny)
Klasser for 10 år og yngre. Ikke tillatt med sluttspill(cup) og resultatlister, kun puljespill.
Åpen 10 års klasse (og yngre) i SNC ikke tillatt, da må dette eventuelt være en klasse med
kun regional deltakelse. Stiga 11’n skal fremstå som et eget arrangement i NM
Vedtak
Forslaget ble vedtatt.

Forslag 6/26
Forslagstillar: Hardanger BTK
Paragraf/Overskrift: 1.7.Spillerlisens
Eksisterande tekst: Spillerlisens skal være løst av alle spillere som tilhører klasse gutter/piker 13 eller
eldre, og som deltar i approbasjonspliktige turneringar eller i lagserien, med unntak av DI.
Det organisasjonsledd påmeldingen blir foretatt av er ansvarlig for at alle spillerlisenspliktige spillere har
løst spillerlisens.
Alle spillere skal på overdommers forlangende kunne fremvise gyldig spillerlisensbevis.
Ny tekst: All tekst vert ståande, bortsett frå siste setning som vert fjerna. Vidare vert det lagt til ein av
fylgjande tekstar:
A: Spelarar betalar ikkje lisens første sesong ein deltek i stemner eller seriespel. Dersom ein har hatt
pause og byrjar å spela igjen må ein betala lisens som vanleg.
Eller
B: Spelarar kan delta i eitt stemne eller to seriekampar pr sesong utan å betala lisens.
Grunngjeving: Folk må få prøva å spela bordtennis utan ein så stor ekstrakostnad som lisensen er. Kvar
sesong kjem det mange nye spelarar til idretten vår som vil delta i sitt første stemne utan at dei veit om
dei vil fortsetja med bordtennis eller om dei vil delta meir samme sesong. Då blir det altfor dyrt når dei
skal betala lisens i tillegg til startkontingent.
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Når det gjeld punktet med å fjerna teksten om å visa gyldig bevis, bør dette fjernast sidan dette ikkje vert
praktisert og sidan dei fleste no betalar via nettbank og gjerne ikkje har slike bevis.
Lovkomiteens innstilling
Politisk vurdering. Enig i at siste ledd bør strykes, og eventuelt erstattes av at
TD/Overdommer får ansvar for å ha tilgang til lister o.l.
Høring/Styrets innstilling

Vedtak
Forslaget ble ikke vedtatt.

Forslag 7/26
Forslag fra:

Fokus BTK

Henvisning til:

Konkurransereglementet §2.1.4.7 (nytt punkt side 72 i håndboka) .

Navn på forslag:

Bordtennistv.com på utvalgte stevner

Forslagets ordlyd:

Bordtennistv.com eller en tilsvarende aktør skal inngå i 1 stk
NorgesCup-stevne, NM Senior og Topp8. 1 dags sending livestream fra hvert av
stevnene. Arrangør skal betale kr 4.000,- for dette. Da kan de få reklamert for 1
sponsor på live-streamen og arrangør beholder evt sponsorpenger for det.
Resterende utgifter til sendingen dekkes av NBTF.

Begrunnelse:

Dette er med på å høyne kvaliteten på utvalgte stevner og er fin
markedsføring av idretten vår til alle deler av landet. Dette er god
distriktspolitikk. Hvis vi ikke lager faste avtaler for Bordtennistv.com
så vil denne aktøren forsvinne og vi er «tilbake til start» mhp dette
temaet.

Lovkomiteens innstilling
Ingen kommentar.
Høring/Styrets innstilling
Ikke en sak for Konkurransereglementet, men styret vil vurdere en støtte til denne type
arrangementer innenfor budsjettet etter samtaler med bordtennistv.com
Vedtak
Forslaget ble ikke vedtatt.
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Forlag

8/26

Forslag fra NBTF
Punkt: 2.10.1.1, PREMIERING, Generelle bestemmelser
Tabell:
Den siste raden hvor minimum antall premierte deltakere settes til 16 ved 65 eller flere deltakere utvides
og beskrives med teksten "Gjelder kun aldersbestemte klasser fra 15 år og yngre"
Dette kan gjøres med en fotnote eller en ekstra kolonne i tabellen.
Begrunnelse:
Ved mange påmeldte i en klasse premieres det helt ned til 16. plass. Premiene for disse plassene ender
opp med å kun være småting med lav verdi og de fleste spillerne henter ikke en gang premiene.
Arrangøren må anskaffe premiene i tilfelle det blir etterspørsel, men i mange tilfeller ender man opp med
å bli sittende igjen med dem etter stevnet. Det vil være bedre om premiepotten brukes på de beste slik at
det blir mer interessant for disse å delta (spesielt gjelder dette NC).
Lovkomiteens innstilling

Høring/Styrets innstilling

Vedtak
Forslaget ble vedtatt
Forslag 9/26
Forslag fra NBTF
Henvisning til:
Navn på forslag:
Forslagets ordlyd:

2.11.1 pkt C
Approbasjonsavgift
Arrangører av approberte stevner betaler en approbasjonsavgift til NBTF på 10 %
av startavgiften. 50% til NBTF og 50 % til Regionen der arrangementet blir
avholdt.
Under pkt C legges inn teksten: Innbetalt startavgift

Begrunnelse:

Administrative utgifter i forbindelse med vedlikehold og ajourhold av OnLine
Ranking
Til sammenlikning har man i Sverige i mange år hatt tilsvarende system der
forbundet tar inn 14 %. Av dette fordeles halvparten ut til distriktsforbundene.

Lovkomiteens innstilling
Politisk vurdering
Styrets innstilling
Eget forslag
Vedtak
Forslaget ble ikke vedtatt. Styret ønsker å gjøre en ny vurdering av konsekvensene
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Forslag 10/26
Forslag fra: Fjellkameraterne
2.2.1.2 -Nytt ledd - Bruk av trekningsprogram.
Alle turneringer som krever approbasjon skal arrangeres med TT Coordinator.
Når en klubb blir innvilget approbasjon til et stevne, må klubben innbetale en avgift til NBTF som
dekker lisens for TT Coordinator for det gjeldende år. NBTF er ansvarlig for å kjøpe lisenser for alle
klubber som arrangerer approberte stevner i gjeldende sesong.
Begrunnelse:
Et kvalitetssikret system som letter rapporteringen til online
systemet. Vil minske feilkilder og etterarbeid.
Lovkomiteens innstilling
Tvilsomt forslag da lisensen på dataprogrammet privatrettslig p.t. er knyttet opp til kjøperen
av programmet, og eventuelt «utlån» ikke er avklart med selger.
Høring/Styrets innstilling
Lisensreglene er som følger og vil ikke tillate utlån: «Programmet licensieras per
arrangerande klubb eller förbund. Det är tillåtet att installera programmet på flera datorer
inom klubben/förbundet. Det är inte tillåtet att "låna ut" sin licens vid tävlingar arrangerade
av närliggande klubbar. Licensen kan ej överlåtas.»
Vedtak
Forslaget ble ikke vedtatt.

Forslag 11/26
Forslagstillar: Hardanger BTK
Overskrift: Trekningsprogram
Ny paragraf: Klubbar betalar lisens for kvart stemne dei nyttar trekningsprogram.
Grunngjeving: Dette vert meir rettferdig enn slik det er no, der ein betalar like mykje om ein arrangerer
eitt stemne annakvart år eller fem stemne kvart år. Vidare kan klubbar med innføring av denne regelen
låna andre klubbar sitt program og betala lisens, noko som gjer det enklare for mindre klubbar som ikkje
har kompetanse til å ha eigen lisens på programmet. Slik det er no må slike klubbar enten ikkje arrangera
stemne eller ha klubbar med lisens som medarrangør.
Lovkomiteens innstilling
Tvilsomt forslag da lisensen på dataprogrammet privatrettslig p.t. er knyttet opp til kjøperen
av programmet, og eventuelt «utlån» ikke er avklart med selger.
Høring/Styrets innstilling
Lisensreglene er som følger og vil ikke tillate utlån: «Programmet licensieras per
arrangerande klubb eller förbund. Det är tillåtet att installera programmet på flera datorer
inom klubben/förbundet. Det är inte tillåtet att "låna ut" sin licens vid tävlingar arrangerade
av närliggande klubbar. Licensen kan ej överlåtas.»
Vedtak
Forslaget ble ikke vedtatt
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Forslag 12/26
Forslag frå:
Henvisning til paragraf:

Stord Bordtennisklubb
2.12.2.3 NM for gutar og jenter

Navn på forslag:
Forslagets ordlyd:

Klasseinndeling
I gutar 15 år skal det ikkje arrangerast rekruttklasse

Begrunnelse: Dette er eit NM og der skal alle konkurrera i samme klasse.
Rekruttklasse er ein klasse som ikkje høyrer heima i NM.Det viste seg i sist NM at denne
klassen har langt fleire påmeldte enn den ordinære 15 år. Dette byr på eit arrangementsteknisk problem då det blir for mykje fokus på rekuttklassen(der jo alle er dårligare enn dei
svakaste i vanleg 15 år) Mange trur dei har tatt NM medalje i G 15 rekrutt, mens dei som i
år er ca. nr 60. Forslaget vil, forhåpentligvis føra til litt færre deltakarar på sundag i NM for
yngre, sånn at stevnet kan vera ferdig tidligare. Eit NM på sundag bør avsluttast med
finalar seinast kl.15.00. Nå står det ingenting om gutar 15 år rekrutt i denne paragrafen,
så korleis ein skal formulera den betre er eg usikker på.
Lovkomiteens innstilling
Ingen kommentar
Høring/Styrets innstilling

Vedtak
Forslaget ble vedtatt

Forslag 13/26
Forslagstiller: NBTF Veterankomite
Forslag: Herrer over 80 år inn som egen offisiell klasse under veteran NM - jfr. 2.12.2.4 NM for
veteraner
Veterankomiteen ønsker at klassen herrer 80 år og over gjøres om til offisiell NM klasse fra sesongen
2013/2014 og legges inn i nevnte paragraf i konkurransereglementet for
turneringer/NM/klasser/veteraner. Dette for at det blir flere spillere i denne klassen framover, mange
mennesker har fokus på helse og trim samt at levealder øker. 80 årsklassen vil dermed likestilles med de
andre singleklassene og verdsettes tilsvarende.
Lovkomiteens innstilling
Enig i forslaget.
Styrets innstilling

Vedtak
Forslaget ble vedtatt
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Forslag 14/27
Forslagstiller: NBTF Veterankomite
Mix-double i veteranklassene får tilsvarende inndelinger i årsklasser som herre- og damedouble
jfr. 2.12.2.4 NM for veteraner, d.v.s.:
35 – 50 år
50 – 60 år
60 – 70 år
70 år og over
Om NBTFs ting vedtar denne endringen ønsket av veterankomiteen må mixed double klassene endres i
lovverket til veteran 35 mixed double, veteran 50 mixed double, veteran 60 mixed double, veteran 70
mixed double. Bakgrunnen for forslaget er å få samsvarende og ryddigere klasseinndelinger for
veteraner.
Lovkomiteens innstilling
Enig i forslaget, bør være samsvar mellom klasseinndelingene. Muligens bør en også her
vurdere sammenslåing av aldersklasser med få påmeldte
Høring/Styrets innstilling

Vedtak
Forslaget ble vedtatt

Forslag 15/26
Forslagstiller: NBTF Veterankomite
Mulig sammenslåing av aldersklasser i lag under NM, jfr. 2.12.4.2.1 lag/generelle bestemmelser
Om forslaget får tilslutning ønskes følgende setning avslutningsvis i denne paragrafen: … Om to
påfølgende aldersklasser for lag hver for seg får påmeldt under fire lag kan disse sammenslås om det blir
minimum fire lag til sammen. TD tildeles denne beslutningsmyndighet om slike hendelser oppstår.
Bakgrunnen for dette innspillet til endring i regelverket ar at spesielt lag klassene for damer veteran har
få lag, at dette er reelle situasjoner som skjer – og at vi med denne endringen får inkludert flere spillere i
alle aldre og av begge kjønn.
Lovkomiteens innstilling
Politisk vurdering. Bør vel eventuelt inn som 3. ledd i 2.12.2.4. Hvorfor begrensningen «fire
lag til sammen» er tatt inn synes uklart
Høring/Styrets innstilling

Vedtak
Forslaget ble vedtatt
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Forslag 16/26
Forslagstiller: NBTF Veterankomite
Lagklassen for 70 års lag under veteran NM reduseres til tomannslag, jfr. 2.12.4.2.2 spilleform
herrerlag
At lag for herrer 70 år og over endres fra tremannslag til tomannslag og spilles etter systemet Corbillion
cup. Årsaken er at flest mulig lag skal få delta og at dette innsendte forslaget skal stimulere til det.
Om denne endringen vedtas på tinget 2013 blir konkurransereglementes
§ 2.12.4.2.2, første avsnitt erstattet med det følgende:
I NM for senior, veteraner, NM for junior og eldre junior og NM for yngre spilles lagkampene som ny
Swaythling Cup: A-Y, B-X, C-Z, A-X, og B-Y
unntatt i lagkampene for klassen herrer lag 70 år i veteran NM som spilles som Corbillion Cup: A-X, BY, double, A-Y, B-X.
§ 2.12.4.2.2, tredje avsnitt må følgelig da også erstattes med det følgende: ”Et lag kan stille med
maksimum fem spillere, hvorav tre skal være oppgitt i påmeldingen, unntatt for herrer lag 70 år som kan
stille med maksimum fire spillere, hvorav to skal være de som er oppgitt i påmeldingen. Ved forfall fra
en eller flere spillere som er oppgitt i påmeldingen skal det søkes NBTF om at en annen spiller fra
klubbens lavere lag kan erstatte spiller med forfall. Overdommer behandler søknaden, og overdommers
beslutning er endelig.
Lovkomiteens innstilling
Politisk vurdering.
Høring/Styrets innstilling

Vedtak
Forslaget ble vedtatt
Forslag 17/26
Forslag frå: Stord Bordtennisklubb
Henvisning til paragraf: 2.12.2.4
Navn på forslag: Klassar veteran NM
Forslagets ordlyd:
Det skal innførast klassar med 5 års trinn frå og med 60 år. Altså 65 år,70 år, 75 år, 80 år, 85 år, 90 år
osv. Det skal ikkje vera noko øvre tak. Er det nok påmeldte i 120 år, så skal den spelast. I dobbel kan me
inntil vidare ha 10 års trinn som i dag, men ingen grense oppad
Klassane skal arrangerast om det er minimum 2 deltakarar frå og med 60 år. Altså samme reglar som for
funksjonshemma
Begrunnelse:
Me har hatt ein stor utvikling med eldre spelarar, og når du kjem litt opp i åra er 10 år stor forskjell.
Fleire NM medaljar sporer til inspirasjon og er ein billig invesetering for å få med fleire
Lovkomiteens innstilling
Politisk og arrangement teknisk vurdering.
Høring/Styrets innstilling

Vedtak
Forslaget ble ikke vedtatt
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Forslag 18/26
Forslag fra: Stavanger BTK, Region Vest.
Henvisning til: 3.1.1.4 2 divisjon.
2 divisjon består av 2 avdelinger, 2a-2b, hver med åtte lag. NBTF setter opp avdelingene med henblikk
på klubbenes geografi.
Forslag til ny tekst og endring av regel: 3.1.1.4. 2 divisjon. 2 divisjon består av 8 lag.
Begrunnelse:
Geografi har blitt nevnt som en grunn. Det er ikke en grunn i seg selv for å ha 2 avdelinger.
Vi trenger å gjøre det om til 1 avdeling i 2 divisjon. Fordelene med dette er at det blir høyere og jevnere
nivå. Slik det er i dag så forsvinner halvparten av lagene ut etter endt sesong. 1 rykker opp og 3 rykker
ned. 4 består. Dette er grovt.
Har vi en eliteserie, en 1 divisjon, en 2 divisjon, to 3 divisjonsavdelinger og seks 4 divisjonsavdelinger,
så slipper vi den store kvalitetsforskjellen det kan være når lag rykker opp. Nåløyet er trangere desto
høyere en kommer i divisjonssystemet. Vi gjør det også mere interessant ved å få jevnet ut avdelingene
og det da kan være mere status å spille i serien.
Lovkomiteens innstilling
Ingen kommentar.
Høring/Styrets innstilling

Vedtak
Forslaget ble ikke vedtatt

Forslag 19/26
Forslag fra: Fornebu BTK
Henvisning til § 3.3.3.3
Navn forslag: Skifte til lag i lavere divisjon ved flytting kamp.
Bakgrunn
I Fornebu BTK har vi ikke funnet klare regler for hvordan flytting av kamp påvirker lagenes mulighet til
å sette spillere fra høyere til lavere divisjon.
Muligens noe vi har oversett, men om vi har rett mener vi dette bør komme frem av regelverk. Vi har
også spurt endel nøkkelpersoner med svært ulike svar som resultat.
Per telefon sier Ghassan: ”ved flytting av kamp skal opprinnelig kamptidspunkt gjelde”. Denne
praksisen er rimelig bra idet den i de fleste tilfeller vil gjøre det lite hensiktsmessig å flytte kamper for å
kunne sette spiller ned, men allikevel kan man tenke seg situasjoner hvor dette ikke holder (jfr eksemple
nedenfor).
Forslagets ordlyd
Vi foreslår derfor: ”ved flytting av kamp, som følge av lagønsker, må spiller som det er aktuelt å
sette ned, tilfredsstille alle krav basert både på opprinnelig- og nytt kamptidspunkt”
Eksempel/begrunnelse
Nedenfor oppkonstruert eksempel på tilfelle hvor dette med opprinnelig kampdtidspunkt alene ikke er
godt nok ifølge vår oppfatning.
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Serie 2013/2014. Serierunde 2, dag 16.11
Spiller Oscar Sønberg, Fornebu. Ikke spilt serierunde 1, eller tidligere kamper serierunde 2.
Kamp 3 div Oslo
Fornebu 3- Fokus 4 kl 10
Kamp 2 div Bergen Fornebu 1 – Bjørndal 1 kl 1400
Fornebu/Bjørndal får aksept for fremskynding av 2 div kampen til 9.11.
Om regelen er slik, at opprinnelig kamptidspunkt gjelder, og kun dette tidspunkt, ville Fornebu kunne
benytte Oscar Sønberg først i 2 div, for så å spille 3 divisjon uten å stå over noen kamp som helst.
PS Om problemstillingen mot formodning skulle være rimelig dekket av eksisterende regelverk har vi
ikke noe imot å trekke forslaget. Vi har heller intet imot en eventuell justering av tekst om denne er
aktuell, men har behov for forbedring.
Lovkomiteens innstilling
Usikker på hva som menes i eksempelet her. Reglene tilsier at laget i den lavere divisjonen
må ha spilt 2 kamper etter det tidspunkt spilleren spilte siste gang i den høyere divisjonen.
Forslaget/eksempelet må eventuelt presiseres.
Høring/Styrets innstilling

Vedtak
Forslaget ble ikke vedtatt

Forslag 20/26
Forslag fra:

Fokus BTK

Henvisning til:

Konkurransereglementet §3.4.1 (side 86 i håndboka) .

Navn på forslag:

Innmeldingstidspunkt av utenlandske spillere i 2.div og 3.div

Forslagets ordlyd:

Dette punktet avsluttes med en parentes som lyder slik:
«(Gjelder Eliteserie, 1., 2. og 3.divisjon)»
Dette ønsker vi endret til:
«(Gjelder Eliteserie og 1.divisjon. Gjelder kun 2.div og 3.div hvis
vedkommende ikke har meldt flytting til Norge)»
På lavere nivå så er det ønskelig at nye landsmenn umiddelbart
kan starte opp på et lag uten å forholde seg til et «overgangsvindu» når de har
meldt flytting til Norge.

Begrunnelse:

Lovkomiteens innstilling
Forslag 2. Enig i prinsippet at reglene bør endres her for å få med den gruppen som
forslagstiller nevner (men, hvem «de nye landsmenn» er må vurderes), se styrets eget
forslag. Eksakt formulering bør også vurderes ut i fra gjeldende regler for opphold og
bosetting i riket.
Høring/Styrets innstilling

Vedtak
Vedtatt, men med modifisert ordlyd: «(Gjelder Eliteserie og 1.divisjon.)
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Forslag 21/26
Forslagstillar: Hardanger BTK
Paragraf/Overskrift: 3.6.1. Grunnserien i Stiga-ligaen (Eliteserien), 1., 2. og 3. divisjon.
Eksisterande tekst: Grunnserien i Stiga-ligaen (Eliteserien), 1., 2. og 3. divisjon spilles som dobbel
serie hvor alle lag møtes to ganger, en på hvert av lagenes hjemmearena. Bestemmelsen om
hjemmearena kan fravikes til fordel for samlerunder.
Ny tekst: Grunnserien i Stiga-ligaen (Eliteserien) spilles som enkel serie hvor alle lag møtest en gang.
De fire beste lagene i Stiga-ligaen foregående sesong får fire hjemmekamper. De fire andre lagene får tre
hjemmekamper.
1., 2. og 3. divisjon spilles som dobbel serie hvor alle lag møtes to ganger, en på hvert av lagenes
hjemmearena. Bestemmelsen om hjemmearena kan fravikes til fordel for samlerunder.
Grunngjeving: Å gå over til enkel serie er truleg den einaste sjansen me har til å få publikumsoppmøtet
opp på eit nivå norsk bordtennis kan vera bekjent av. Me må få slutt på at det er færre enn femti
tilskodarar på eliteseriekampar i bordtennis. Me må koma over tabugrensa på minimum femti tilskodarar,
noko som vil gjera at ein kan invitera både media, slekt, vener og andre på kamp utan å risikera at det
vert pinleg. Tilskodartalet i fotballens eliteserie hadde naturlegvis stupt dersom klubbane hadde spela
fleire heimekampar på same helg, for ikkje å snakka om på same dag! Korleis i all verda kan me tru at
me skal kunna mobilisera publikum når våre lag har fleire heimekampar på ei helg?
Me kan jo ikkje forventa at våre medlemer skal setja av ei heil helg eller ein heil dag til å sjå på eliteserie
når dei brukar så mykje tid på idretten vår elles også. Har me derimot berre ein heimekamp på ei helg
kan me mobilisera publikum på ein heilt annan måte. Då kan du faktisk også forventa at klubbens
medlemer stiller på kamp. Me må difor gå over til kun ein heimekamp pr helg, slik som vel dei aller
fleste andre idrettar har forstått at ein må. Og då har me truleg ikkje tid og ressursar til dobbel serie. Me
oppsummerer: Me må få til minimum femti tilskodarar på samtlege kampar i eliteserien. Dette er svært
viktig med, blant anna med tanke på media, idrettens status og våre unge spelarar sitt inntrykk av idretten
dei driv med. Skal me få over femti tilskodarar på kampane kan me ikkje ha meir enn ein seriekamp pr
helg. Skal me ha kun ein kamp pr. helg, må me truleg gå over til enkel serie, grunna all anna aktivitet me
skal ha tid til. Går me over til enkel serie og der alle lag får tre eller fire heimekampar pr sesong må me
kunna forventa at alle klubbane klarar å mobilisera minimum femti tilskodarar til kvar kamp.
Lovkomiteens innstilling
Politisk vurdering
Høring/Styrets innstilling

Vedtak
Forslaget ble ikke vedtatt
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Forslag 22/26
Forslagstillar: Hardanger BTK
Overskrift: Bytte av spiller
Ny paragraf: 3.9.3.2.4 Singel. I de fire siste singelkampene kan det benyttes nye spillere.
Grunngjeving: Slik det er i dag kan ein nytta nye spelarar i dobbel. Problemet er at det er er svært få
som er interessert i å vera med på ein lagkamp dersom dei kun skal spela dobbel.. Dersom ein kan setja
inn nye spelarar også i dei siste singelkampane kan eit lag for eksempel bruka fem eller seks spelarar i
ein lagkamp og alle får spela minst to kampar. Med denne regelen vil ein kunna bruka for eksempel fem
eller seks spelarar til alle lagkampar. Dermed unngår ein også at lag får store problem med å stilla med
nok spelarar og kanskje må trekkja seg frå seriekamp grunna forfall like før kamp. Lagleiar vil sleppa
masse unødvendig stress med å få tak i ny spelar når nokon ikkje kan. I dag må klubbar velja mellom to
dårlege løysingar: Enten å ha for eksemper seks spelarar på kvart lag og kvar lagkamp blir to av desse
misnøgde over ikkje å få spela, eller å berre ha fire spelarar per lag og oppleva mykje stress med å skaffa
reserve ved forfall.
Ved innføring av ny regel vil ein kunna ha for eksempel seks spelarar med på kvart lag og alle vil kunna
spela minst to kampar i kvar lagkamp. Tilsvarande regel har blitt nytta i region vest for tremannslaga i 4.
og 5. divisjon dei siste sesongane, og det har vore ein stor suksess. Tilsvarande regel er også innført i
jentelag i NM.
Lovkomiteens innstilling
Politisk vurdering. Ved eventuell godkjennelse bør en vurdere om en skal sette begrensning
antall for nye spillere i siste runde.
Høring/Styrets innstilling

Vedtak
Vedtatt for 3. divisjon med opp til 2 spillere. Oppsett offentliggjøres før kampstart

Forslag 23/26
Forslag fra:

Fokus BTK

Henvisning til:

Konkurransereglementet mhp sanksjoner §3.9 (side 160 i håndboka) og §3.9.5.2
«Ikke fullt lag» side 91 i håndboka.

Navn på forslag:
Forslagets ordlyd:

Ikke fullt lag i 2.div og 3.div
På side 160 i håndboka fjernes bot for dette mhp 2.div og 3.div.
På side 91 i håndboka legges det på 1 setning i §3.9.5.2 :
«I 2.div og 3.div tillates det spill når 1 spiller mangler. Den ene
doubelen som spilles blir oppe-double»

Begrunnelse:

I slike tilfeller har spillerne kommet til hallen for å spille bordtennis.
Sportslig sett er det bedre å spille kampen enn å gi wo. Kun laget
med en spiller mindre som lider av situasjonen. Dagens bøteregime
gjør bordtennismiljøet i Norge surt. Bøter føles ofte urettferdig og vil i praksis
ramme frivillige ildsjeler i klubbene som driver gratisarbeid.
Resultatet med bøter og tap 0-10 uten å få spille vil medføre at lag
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ikke tør å melde på så mange lag som man tror man har spillere til.
Man legger inn unødvendige sikkerhetsmarginer. Fokus BTK er en
slik klubb som har gått fra 12 lag i seriespillet til 8 mye pga
dette. Plutselig sykdom på f.eks et lag i 1.divisjon vil fort gi
ringvirkninger/problemer for lagene nedenfor som må låne bort sine
spillere siste kvelden før kamp. Andre land praktiserer at dette er lov, f.eks i
Sverige. I tillegg til at dette bidrar til flere lag i seriesystemet så vil dette gjøre
hverdagen til ildsjelene som bruker sin fritid til å ringe rundt og «tigge» spillere
om å stille opp langt bedre. Vi må ta vare på disse personene og gjøre hverdagen
deres bedre.
Lovkomiteens innstilling
Enig i 1. forslag. Tilsvarende regel finnes i både Sverige og Danmark. Eksakt formulering
bør vurderes, og om det bør være spesielle regler m.h.t. siste «serierunde/samlerunde» (som
for eksempel Sverige har når en trekker seg fra serien på dette tidspunkt).
Høring/Styrets innstilling

Vedtak
Forslaget ble vedtatt

Forslag 24/26
Forslag fra: Stavanger BTK
Henvisning til: 3.12 Reise/utgiftsfordeling.
Forslag til ny tekst og endring av regel:
3.12 Reise/utgiftsfordeling med faste satser.
Begrunnelse:
Hvert år har klubbene i elite, 1 og 2 divisjon delt på reiseutgiftene seg imellom. Dette fordi at noen
klubber har mere reise utgifer enn andre. Da går felleskapet inn og sier at vi skal dele på dette slik at det
ikke blir urettferdig for de som bor ustrategisk til.
Er det rettferdig at klubber skal dekke andre sine luksus leiebiler? Eller suite på hilton hotel? Eller hall
leige? Eller første klasses flybilletter?
Hva om et lag bor privat den helgen de er ute å reiser, hva skjer da? Da har klubben ingen utgifter på
overnatting siden de har fikset det gratis. De må allikevel være med på å "sponse" de andre lagene som
ikke overnatter gratis. Er dette rettferdig?
Min oppfatning av saken er enkel. Gjør følgende. De som reiser og trenger overnatting for en seriehelg,
sett en fast pris uansett. Er de 4 mann som reiser og de bor billigere enn 600kr natten pr person, ja da er
fortsatt prisen 600 på reisefordelingen. Det skal lønne seg å spare penger, ikke motsatt. Det samme
gjelder fly. Bestiller en tidlig så får en det rimeligere enn om en skal bestille dagen i forveien. Er det da
rettferdig at menigheten skal bli med å sponse det dyreste alternativet?
Lovkomiteens innstilling
Om behovet tilsier regler på dette punkt, har komitéen ingen motforestillinger
Høring/Styrets innstilling

Vedtak
Forslaget ble ikke vedtatt
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FORSLAG 25/26
Forslag fra:

NBTF

Henvisning:

Har gyldighet for hele regelverket

Forslagets ordlyd:

Piker-begrepet ble erstattes med jenter.
Slik at klassebetegnelsene nå offisielt skal være Jenter 9, Jenter 11, Jenter 13,
o.s.v.

Lovkomiteens innstilling
Ingen kommentar
Høring/Styrets innstilling
Styrets eget forslag
Vedtak
Forslaget ble vedtatt

Forslag 26/26
Forslagstillar: Hardanger BTK
Overskrift: Spillerregister
Ny paragraf: Det vert oppretta eit register der alle som deltek i seriespel eller stemner vert registert.
Grunngjeving: Dette vil visa det totale aktivitetsnivået på ein betre måte enn dagens lisensoversikt,
sidan mange ikkje betalar lisens. Dette gjeld alle som er for unge til å betala lisens, og kan koma til å
gjelda fleire dersom nye reglar for lisensbetaling vert vedtekne.
Lovkomiteens innstilling
Ingen kommentar
Høring/Styrets innstilling

Vedtak
Forslaget ble ikke vedtatt
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Forslag til endringer i Tilleggsbestemmelsene
(Disse forslagene ble behandlet av NBTFs styre 26. juni)

FORSLAG 1/4
Forslag frå:

Stord Bordtennisklubb

Henvisning til paragraf:

Finner ikkje denne nokon stad

Navn på forslag:

Klasseinndeling Stiga 11ern

Forslagets ordlyd:

Vedrørande Stiga 11ern foreslår eg at ein droppar B-sluttspel i
singleklassane på sundag.

Begrunnelse:

Dette er unødvendig og tar for mykje tid på ein dag då dei fleste har fokus
på å koma seg heim i rimelig tid. Arrangementer sundag bør vera ferdig før
kl.15.00 sånn at folk kjem seg heim. Folk aksepterer at ein ikkje skal ha Bsluttspel. Det har vore nok speling med plasseringsspel i lag og andre
klassar tidligare i helga. Sundag bør og skal vera ein kort dag under slike
arrangement.

Lovkomiteens innstilling
Ingen kommentar
Høring/Styrets innstilling
Styret har en ambisjon om at 11-årsklassen bør flyttes ut fra NM-arrangementet, selv om det
nå fremstår som en mer frittsående, og meget populær klasse. Dersom det skilles ut i eget
arrangement (utenfor NM-helgen) vil det være naturlig å ha et B-sluttspill. Slik det
arrangeres nå, og med tidsrammer som er, så er styret tilbøyelig til å være enig med
forslagstiller. Styret ønsker imidlertid å gjøre en vurdering av dette frem mot ny arrangør
samtidig som det utarbeides Tilleggsbestemmelser for dette 11-års arrangementet.

Vedtak
Forslaget ble ikke vedtatt
Forslag 2/4
Forslag fra:

Fokus BTK

Henvisning til:

Konkurransereglementet §5 eller §6 (side 111 i håndboka) .

Navn på forslag:
Forslagets ordlyd:

Bordtennistv.com på eliteserie
Bordtennistv.com eller en tilsvarende aktør skal sende fra 4 kamper
fra grunnserien og 2 kamper fra sluttspillet i øverste serie, enten den blir hetende
eliteserien eller 1.divisjon fra neste sesong. Arrangør (hjemmelag) skal betale kr
3.000,- for dette. Da kan de få reklamert for 1 sponsor på live-streamen og
arrangør beholder evt sponsorpenger for det. Resterende utgifter til sendingen
dekkes av
NBTF. NBTF velger ut disse kampene etter at lagene har hatt
mulighet for å søke om det.
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Begrunnelse:

Dette er med på å høyne kvaliteten på øverste serie og er fin
markedsføring av idretten vår til alle deler av landet. Dette er god
distriktspolitikk. Hvis vi ikke lager faste avtaler for Bordtennistv.com
så vil denne aktøren forsvinne og vi er «tilbake til start» mhp dette
temaet.

Lovkomiteens innstilling
Ingen kommentar
Høring/Styrets innstilling
Ikke en sak for Konkurransereglementet, men styret vil vurdere en støtte til denne type
arrangementer innenfor budsjettet etter samtaler med bordtennistv.com
Vedtak
Forslaget ble ikke vedtatt

Forslag 3/4
Forslag fra: Stavanger BTK, Region Vest.
Henvisning til:
2.1.7 Spilleordning.
I alle offisielle SNC-klasser skal det benyttes puljespill med inntil 4 spillere i hver pulje, hvorav de 2
beste går videre til cup-spill.
I herrer elite og damer elite senior, herrer eldre junior, damer eldre junior, herrer junior, damer junior,
gutter 15, piker 15, gutter 13 og piker 13 er de best seedede spillerne direkte kvalifisert til sluttspill etter
følgende oppsett.........
Forslag til ny tekst og endring av regel: 2.1.7 Spilleordning.
I alle offisielle SNC-klasser skal det benyttes puljespill med inntil 4 spillere i hver pulje, hvorav de 2
beste går videre til cup-spill.
Begrunnelse:
Hva legger folk i ordet norges cup? Er dette en cup for alle eller bør dette være for de aller beste?
Dette bør være for de beste i sine klasser og ikke for hvem som helst.
Visst vi kan få laget en maks grense i forskjellige klasser, så vil jeg tro at det blir litt mere prestisje å få
spillt disse norges cupene. I tillegg vil nivået økes og da må de seeda spillerne få bevise at de kan holde
på seedinga ved å spille puljespill.
Her kommer et eksempel på hva som kan skje med nåværende regler:
Vi hadde en episode i forfjor under NC i dameklassen. En damespiller var seedet frem til Semifinalen!
Hun spilte sin første kamp i semifinalen og røk ut. Premien ble en 3 plass under NC og 6 norges cup
poeng for ikke å vinne en eneste kamp. Er dette bra?
Nbtf har en bra mulighet til å gjøre sine 3 NC til et meget bra produkt i fremtiden som kommer. Få opp
statusen på NC ved å innføre diverse landslagsbilletter til den/de som gjør det best.
De som spiller norges cup stevner og til slutt blir den beste nordmann i topp 8, vil få en billett på
landslaget i sin respektive klasse. De har da vist over tid ( 3 nc ) og topp 8 at de er best.
Lovkomiteens innstilling
Om behovet tilsier regler på dette punkt, har komitéen ingen motforestillinger.
Styrets innstilling

Vedtak
Forslaget ble ikke vedtatt
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Forslag 4/4
Forslag fra: NBTF
Henvisning til: Tilleggsbestemmelsenes kapittel 2 – Stiga Norgescup (SNC) og kapittel 3 – Stiga
Norgescupfinale
Punkt 2.1.4
Inkludere klassene Herrer eldre junior og Damer eldre junior som obligatoriske klasser og også som
offisielle klasser som gjelder som kvalifisering til Stiga Norgescupfinalen.
Punkt 3.1.2
Klassene Herrer eldre junior og Damer eldre junior inkluderes i 14 klasser (tidligere 12) i Stiga
Norgescupfinalen
Punkt 3.1.5
De to nye klassene inkluderes i en av gruppene 1, 2 eller 3
Lovkomiteens innstilling
Om behovet tilsier regler på dette punkt, har komitéen ingen motforestillinger.
Styrets innstilling

Vedtak
Forslaget ble vedtatt
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Satser og faste sanksjoner
(Disse forslagene ble behandlet av NBTFs styre 26. juni)
Forslag fra NBTFs Dommerkomite
Forslag 1/5
Henvisning: Pkt1.18
Følgende satser skal oppdateres. Styret skal godkjenne dette for å være aktuell i sesongen 2013/2014
TD / Overdommer – dommerhonorar
Damer serien
Samlerunde
Pr Dag
Kr.600
1 Divisjon
Samlerunde
Pr Dag
Kr.400 (kr 600,-)
2 Divisjon
Samlerunde
Pr Dag
Kr.300
3 Divisjon
Samlerunde
Pr Dag
Kr.300
Lovkomiteens innstilling

Høring/Styrets innstilling
Styret mener at 1. divisjon også bør ha honorar på kr 600,-.
Vedtak
Forslaget ble vedtatt med styrets modifisering

Forslag fra NBTFs Dommerkomite
Forslag 2/5
NBTF utnevner overdommer / TD til 1 div, 2 div, 3 div.
Arrangøren betaler overdommer reise, opphold og dommehonorar. Klubben skal betale med kontant.
Hvis klubben ikke betaler straks skal NBTF betale dommere og sende gebyr til klubben.
Lovkomiteens innstilling

Høring/Styrets innstilling
Her bør man se på de administrative rutinene slik at klubber og dommere får dette slik de
ønsker
Vedtak
Forslaget ble ikke vedtatt.
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Forslag 3/5
Forslag fra NBTFs Dommerkomite
Resultater til Arrangement/ divisjonskamper
Overdommer skal signere/godkjenne resultater og sende det direkte til NBTF / serie kontakt.
Lovkomiteens innstilling

Høring/Styrets innstilling
Det er arrangørens ansvar å sende inn protokollen fra seriespill/arrangementer
Vedtak
Forslaget ble ikke vedtatt
Forslag 4/5
Forslag fra NBTFs Dommerkomite
Rødt kort (håndbok side 161)
DK mener at behandling av rødt kort har tatt forlang tid. Rødt kort skal i fremtiden behandles av
Sanksjonsutvalget. DK sender rapport direkte til utvalget. Utvalget behandles saken innen 1 uke og
informerer styret og DK deretter. NBTF Administrasjon informerer klubben om beslutning til saken.
DK skal lager et standard skjema for rapportering av hendelser.
Lovkomiteens innstilling

Høring/Styrets innstilling
Styret mener at administrasjonen skal være første instans for behandling slike saker.
Sanksjonsutvalget er ankeinstans. Det må lages bedre rutiner og registrering omkring dette
slik at behandlingen blir raskere.
Vedtak
Forslaget ble ikke vedtatt

Forslag 5/5
Forslag fra NBTF
Gjelder faste sanksjoner, tilleggsbestemmelsene generelt, ny siste setning i punkt 1.
«Saken skal behandles av NBTFs administrasjon, som kan utelukke spiller/lagleder i inntil 3 måneder fra
konkurranser i NBTF-arrangementer.»
Lovkomiteens innstilling

Høring/Styrets innstilling

Vedtak
Forslaget ble vedtatt
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