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I

GODKJENNE PROTOKOLL

Sak 15/16

Godkjenning av protokoll nr. 1/2016 og nr 2/2016

Vedtak:

Styreprotokoll nr nr. 1/2016 og nr 2/2016 ble godkjent uten merknader og signert.

II

BESLUTNINGSSAKER

Sak 16/16

Forslag til Representasjons- og Konkurransereglementet
Vi hadde mottatt totalt 26 forslag til endringer i disse reglementene og til
Tilleggsbestemmelsene. De innkomne forslag har vært ute på høring vi hadde mottatt
svar fra: Laksevåg BTK, Oppegård IL, Stord BTK,Vikåsen BTK og Sp.kl Heros.

Vedtak:

Alle forslag ble diskutert og vedtak ble fattet. Vedtakene fremkommer i eget dokument
som følger vedlagt protollen. Offentliggjøring av vedtak skal skje innen 01.07.2016.

Sak 17/16

ETTU Youth Top 10
Vi har som fått en forespørsel fra ETTU om vi er interesserte i å arrangere et ETTU
Youth Top 10 i 2018. I denne saken har styret vært delt i sin oppfatning.
Hovedinnvending har vært at NBTF har stram økonomi og ikke alle ønsket av den
grunn å prioritere dette mesterskapet. Arbeidet som er gjort siden siste styremøte har
endret dette både fordi klubber har vist sin interesse for å arrangere og fordi signaler fra
ressurspersoner, og trenere har bidratt til en positiv holdning til arrangementet.

Vedtak:

Vi meddeler ETTU at vi ønsker å påta oss arrangementet. Vi utlyser/kontakter aktuelle
arrangører/klubber som kan få tilbud om å arrangere dette i samarbeid med NBTF.

Norges Bordtennisforbund
Serviceboks 1 Ullevål stadion
N-0840 OSLO
NORWAY

Tlf +47 21 02 97 80 Bank, DnB
5134.06.05989
Fax +47 21 02 97 81 SWIFT: DNBANOKK
Besøksadresse: Sognsveien 73
Internettadresse: http:// www.bordtennis.no
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Sak 18/16

Arrangør SNC – finale desember 2016
Styret avholdt telefonmøte 09.05.2016 der tildeling av SNC – finalen ble debattert. Vi
hadde søker fra Kobra BTK, B-72 og Skien BTK.

Vedtak:

Styret vedtok å tildele Skien BTK SNC-finalen.

Sak 19/16

Tildeling av NBTF Minneracket
Toppidrettsutvalget hadde fremmet forslag og innstilt på tildeling av NBTFs
Minneracket til Thorsten Hævdholm og Marcus Gustafsson

Vedtak:

Styret vedtok å følge innstillingen og tildele NBTFs Minneracket. Utdelingen gjøres
under Nordeuropeisk Mesterskap på Fornebu

Sak 20/16

Ansettelse av landslagstrenere
Ansettesle av «hovedtrener for landslagene» og trenere for kadettlandslagene.
Toppidrettsutvalget kom med innstilling til ansettelse av disse, omfang, ansvar og
arbeidsinndeling mellom trenerne.
I sak 5/16 på styremøte 1/2016 ble følgende foreslått som ny trenerstruktur fra
Toppidtrettsutvalget: Det ansettes en ny hovedtrener for landslag i 100% stilling.
Kandidaten til å bli norsk hovedtrener i denne stillingen går nå inn i en sluttfase. Flere
gode søkere som både har høye egne prestasjoner som spillere og en CV på at de har
resultater som trenere samt har trenerutdanning. Vi har foretatt intervjuer. Olav
Haraldseid leder dette arbeidet sammen med Bengt Paulsen og Christian Ibenfeldt.
Toppidrettsutvalget kom med innstilling til ansettelse av trenere for minikadett/kadett
gutter og en tilsvarende for jenter.
Det ble samtidig informert om at Jaroslaw Lovicki er tilsatt som ny trener på NTG,
med NTG som arbeidsgiver.

Vedtak:

Toppidrettsutvalget innstilling til ansettelse av trenere for minikadett/kadett gutter og
en tilsvarende for jenter ble fulgt. Sindre Åteigen (jenter) og Gundars Rusis (gutter)
fortsetter som trenere for sine respektive landslag. Avtalene gjelder for 2 – år, frem til
31.07.2018.

Sak 21/16

Søknad om permisjon
Bengt Paulsen hadde innlevert en søknad om permisjon fra 01.07.2016 til 01.08.2017.
I denne perioden er også innkludert ferie og oppspart avspasering. Styret har stor tillitt
til og er takknemmelig for den arbeidsinnsatsen som Paulsen nedlegger.

Vedtak:

Styret vedtok å ikke innvilge søknaden om permisjon slik han ba om. Det var vilje til å
gi Paulsen 1 mnd permisjon, uten lønn, ut over ferie og avspasering, oppspart.
Det ble gitt gen.sek fullmakt til å diskutere dette med Paulsen slik at vi fant en bra
løsning både for han og kontoret.
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III

POLICY-OG UTREDNINGSSAKER

3.1

Statusrapport fra sektorene
Rapport for perioden siden siste møte og status på prioriterte satsingsområder.
flere - hva er gjort siden sist ?
bedre - hva er gjort siden sist ?
IPD - Flere voksne - hva er gjort siden sist ?
IPD - Mindre utgifter for yngre spillere - hva er gjort siden sist ?
IPD – anlegg: Tilleggsarealer med bordtennis
Rapport fra Sektor Organisasjon:
Rapport fra Sektor Toppidrett: Søknad «Flere mot toppen» til OLT, vedlagt
Rapport fra Sektor Bredde-/rekruttering:
Rapport fra Sektor Arrangement: Rapport fra møte 05.04.2016, vedlagt
Rapport fra Sektor Marked-/Media:

IV

INFORMASJONSSAKER

4.1

Rapport fra president
NETU mesterskapet på Fornebu 21.-23.2016, (se vedlagte oppsummering)
Regionsledermøtet på Fornebu 21.-23.2016, (se vedlagte referat)
Presidenten informere om andre aktuelle saker

4.2

Rapport fra Gen.sek
NETU mesterskapet på Fornebu 21.-23.2016
Søknad til OLT «Flere mot toppen». Status og fremdrift

4.3

Vi har mottatt støtte til utebord fra Sparebankstiftelsen DNB
Etter søknad fra Gen.sek har vi nok en gang mottatt støtte til innkjøp av utendørs
bordtennisbord. Denne gangen er det et samarbeidsprosjekt med bydel Grünerløkka i
Oslo. Vi har fått et tilsagn på kr 300 000,-.

4.4

Vi har mottatt støtte til utebord fra Sparebankstiftelsen SR Bank
Etter søknad fra Gen.sek har vi mottatt en hyggelig melding om at vi er innvilget
Kr 200 000,- til innkjøp av 16 utebord som skal utplasseres i samarbeid med klubber
slik: 10 bord Rogaland, 3 bord Agder og 3 bord Hordaland.

4.5

Tildelingsbrev fra NIF på Post 2
Vi har mottatt tildelingsbrev fra NIF for midler på Post 2 til funksjonshemmede.
For 2016 er NBTF tildelt kr 785 782,- på denne posten, som vil inngå som en
spesifisert del av hovedtildelingen på Post 2.

4.6

Driftsregnskap
Driftsregnskap pr 30.04.2016 ble fremlagt.
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V

NESTE MØTE

5.1

Planlagte møter

_____________
Erik Lindholm
President
_____________
Olav Haraldseid
Styremedlem

_____________
Rune Fredriksen
Styremedlem

___________
Nina Jeletich
Styremedlem

_______________
Sven Wertebach
Varamedlem

02.06.2016

_________________
Christian Ibenfeldt
Visepresident
____________
Tor Hallaråker
Styremedlem

___________
Mona Løkås
Styremedlem

_________________
Gro Laila Bye
Varamedlem

Svenn-Erik Nordby (ref)
Gen.sek
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