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I

GODKJENNE PROTOKOLL

Sak 08/16

Godkjenning av protokoll nr. 1/2016

Vedtak:

Ble utsatt til neste møte

II

BESLUTNINGSSAKER

Sak 9/16

Tildeling av arrangement for sesongen 2016-17
Basert på søknader ble det laget en innstiling fra administrasjonen som ble støttet av
sektor Arrangement

Vedtak:

Styret vedtok følgende tildeling av NBTF – arrangementer for sesongen 2016-17:
NM for senior:
Hardanger BTK
NM for yngre:
Fjell-Kameratene
NM for junior:
Fokus BTK
NM for veteran:
Vikåsen BTK
NC1:
B-72
NC2:
Heros
Regionlagsturnering: NBTF (Lillehammer)
Norgescupfinale: Ingen har søkt, men NBTF vil her vurdere ulike alternativer og
kontakte aktuelle klubber
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Sak 10/16

Sak overfor spiller for brudd på NIFs lov
Styret behandlet følgende saker vedrørende spiller:
1. Vurdering av en eventuell oversendelse av påtale til NIF Domsutvalg
2. Forlengelse av utestengelse iht NIF lov om Disiplinærforføyning.

Vedtak:

1. «Styret i Norges Bordtennisforbund vedtok å begjære suspensjon etter NIFs lov § 119, og reise påtale mot spiller for brudd på NIFs lov § 11-4 a), b)og j) til Domsutvalget i
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè.»
2. Forbundsstyret vil ikke forlenge utestengelsen ut over 1 mnd som ble gitt iht NIFs lov
om Disiplinærforføyning. Spilleren får imidlertid ikke delta i SNC Topp 8 fordi han ikke
var spilleberettiget på det tidspunktet da påmeldingsfristen gikk ut.

Sak 11/16

NETU – President
Kongressen i NETU den 21.5 skal velge ny president. NBTF har hatt
presidentskapet i totalt 14 år og er av den oppfatning at et av de andre
medlemslandene nå bør overta dette vervet og det arbeidet dette innebærer.
Styret ønsker å takke for hans innsats i dette vervet gjennom mange år og vil i
fremtiden fortsatt støtte hans kandidatur i ETTU og ITTF.

Vedtak:

NBTF ønsker ikke å innstille Øivind Eriksen til en ny periode som president i
NETU

Sak 12/16

Stipend til funksjonshemmet utøver
Spilleren har søkt om kr 50 000,- i stipend. Innstilling fra landslagstrener og sektor
Toppidrett er kr 25 000,-.Vedkommende skal flytte til Oslo for å øke satsningen.

Vedtak:

Styret vedtok å innvilge 25.000,- for å dekke deler av de utgiftene dette medfører.
Beløpet dekkes inn innenfor budsjett sektor Toppidrett for funksjonshemmede.

Sak 13/16

Regionsledermøte lørdag 21.05
Dette er et møte hvor lederne fra hver av de 5 regionene samles for å diskutere sin
organisasjon og sitt arbeid. Denne gang er det fokus på om dagens regionsinndeling er
fornuftig og egen stor temabolk på «hvordan bli flere».

Vedtak:

På punktet «hvordan bli flere» vedtok styret at vi inviterer et par andre ressurspersoner i miljøet som har gode ideer på dette. Sektor Bredde kontakter disse
personene.

Sak 14/16

ETTU Youth Top 10
Vi har fått en forespørsel fra ETTU om vi er interesserte i å arrangere et ETTU Youth
Top 10 i 2018.
Som arrangør vil vi da få friplass 4 spillere, 1 spiller i hver av de 4 klassene, kadett og
junior (gutter og jenter). Foreløpig viser øknomiske beregninger et underskudd på kr
60.000-80.000. En del utgifter betales av ETTU og det er med i regnestykket. Tallene
er kanskje litt bedre enn det ettersom et slikt arrangement vil kunne erstatte tilsvarende
deltakelse for våre beste yngre spillere i utlandet. Det bør vurderes forbundssamlinger
og annet i sammenheng med arrangementet slik at flest mulig av våre yngre spillere får
overvært dette og sett nivået på de beste i Europa i yngre årsklasser.
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I denne saken er styret delt i sin oppfatning. Hovedinnvending er at NBTF har stram
økonomi. Foreløpig er det 4 styrerepresentanter som stemmer Nei og 3 som stemmer
Ja.Vi har enda litt tid på oss før vi svarer ETTU sin ledelse på dette.
Vedtak:

Styret ga sektor Toppidrett i oppdrag, sammen med administrasjonen, å se på hvordan
et slikt underskudd kan dekkes inn under sektorens eget budsjett. Sektoren ble bedt om
å lage et «tenkt» budsjett for 2018 basert på dagens tall og inkludert ny trenerstruktur
hvor denne inndekningen blir synliggjort. Dette vil danne grunnlag for styrets endelige
beslutning.

III

POLICY-OG UTREDNINGSSAKER

3.1

Forslag til Representasjons- og Konkurransereglementet (tid 20 min)
Vi legger nå en fremdrift på innhenting av forslag, høring og vedtak for disse
reglementene iht § 7.1
15. mars:
Utsending av informasjon til klubber, regioner iht § 7.1
15. april:
Frist for innsending av forslag
20. april
Innkomne forslag legges ut på høring og oversendes Lovkomiteen
10. mai
Frist på høring
30. mai
Styrebehandling
Innen 1.7
Offentliggjøring av vedtak

IV

INFORMASJONSSAKER

4.1

Rapport fra president
NETU veteranmesterskap arrangert av Fjell og Heros ble meget bra gjennomført. Vi
takker og gratulerer klubbene med innsatsen.

4.2

Rapport fra Gen.sek
Vi har nå mottatt revisjonsberetning og beretning fra Kontrollkomiteen. Det var ingen
merknader og NBTFs Årsberetning er således godkjent. Vi avventer nå
nøkkeltallsrapport fra regnskapsavdelingen i NIF før vi kan oversende hele
årsregnskapet for 2015 med beretninger til NIF.
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V

NESTE MØTE

5.1

Planlagte møter
30. mai kl 17 00 i Oslo

_____________
Erik Lindholm
President
_____________
Olav Haraldseid
Styremedlem

_____________
Rune Fredriksen
Styremedlem

___________
Nina Jeletich
Styremedlem

_______________
Sven Wertebach
Varamedlem

20.04.16

_________________
Christian Ibenfeldt
Visepresident
____________
Tor Hallaråker
Styremedlem

___________
Mona Løkås
Styremedlem

_________________
Gro Laila Bye
Varamedlem

Svenn-Erik Nordby (ref)
Gen.sek
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