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I

GODKJENNE PROTOKOLL

Sak 22/16

Godkjenning av protokoll nr. 3/2016

Vedtak:

Utsatt til neste møte

II

BESLUTNINGSSAKER

Sak 23/16

Tildeling av tilskudd fra NIF på Post 2 og 3
Vi har fått endelig tildeling av Post2/3. Vi hadde allerede budsjettert med en kraftig
nedgang både på Post2 og Post3. Nedgangen til sammen ble 146.000 dårligere enn
budsjettert. Det er IT-omlegging i NIF nå og enhetskostnaden går kraftig opp, nesten
dobles for oss. Denne ekstra kostnaden trekkes i fra Post2 før tildelingen.Post3nedgangen var imidlertid omtrent som forventet.

Vedtak:

Styret besluttet å ikke innføre noen spesielle sparetiltak her eller endringer i budsjett.

Sak 24/16

ETTU Youth Top 10 - 2018
Vi har fått tilsagn fra ETTU at vi kan får dette arrangementet til Norge i 2018. Vi må
imidlertid presentere vårt konsept 22. oktober i Budapest. Dersom dette blir godkjent og
akseptert vil vi få arrangementet.

Vedtak:

Gen.sek utlyser arrangementet på hjemmesiden og inviterer klubbene til å søke
arrangementet. Dette vil i så fall bli et samarbeidsprosjekt mellom aktuell klubb og
NBTF. Søknadsfrist for klubbene til å melde sin interesse blir 10.august. Deretter vil
mer spesifikk diskusjon med de søkende klubber starte.
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Sak 25/16

Regionlagsturneringen på Lillehammer 2017
Det er tidligerte vedtatt at Regionlagsturneringen skal arrangeres på Lillehammer 22.23.april 2017 under Ungdomslekene. Klasseinndelingene blir Corbillion Cup for 13, 15
og 17 år. Dessuten vil alle lagkamper bli spilt fullt ut mhp enkeltkampene. Vi ønsker at
turneringen skal både være FOR ungdom og arrangert AV ungdom.
Særforbundsalliansen betaler våre dommere og sekretariat mhp reise og opphold disse
dagene. Vi diskuterte mye om det skulle betales noen form for reisestøtte til deltagerne
og spesielt om stevne-tiern, som tjenses inn neste sesong, skulle benyttes. Inneværende
sesongs stevnetier (ca 90.000,-) blir delt i 5 like store potter og betalt til regionene.
Samtidig er det viktig å presisere at alle regioner bør slutte opp om dette arrangementet
og benytte det som en del av sin rekrutterings-/utviklingsstrategi overfor spillere og
klubber gjennom rekruttering og deltakelse på regionsturneringer og samlinger.
Vi kommer til å be regionene om et svar, på et tidlig tidspunkt i høst, om de deltar med
fulle lag. Hvis så ikke skjer må vi finne et annet arrangement å legge til
Ungdomslekene.

Vedtak:

Vi endte opp med at vi ikke bør ta en slik avgjørelse nå mht bruk av Stevnetier’n, men vi
vil kontakte regionene og oppfordre dem til å bruke stevnetiern til arrangementet slik at
alle regionene deltar.

Sak 26/16

Presiesering av vedtak mht Konkurransereglementet forslag 17/20
En presisering i endringsforslag til Konkurransereglementet 17/20.

Vedtak:

Det ble vedtatt at singleklassene i Veteran-NM fra og med 60-årsklassene skal ha 5 års
intervaller. Dette gjelder kun single. Det gjelder ikke lagklasser eller mix-double /
double.

Sak 27/16

Tildeling av STIGA NC
Kobra BTK var eneste søker til dette arrangementet som også skal inkludere NM for
Eldre junior lag.

Vedtak

NC3 ble tildelt Kobra BTK.

Sak 28/16

Søknad om mulig støtte til topptrenerutdanning
Det var en søknad om mulig støtte til topptrenerutdanning. Vi diskuterte saken og fant
den interessant.

Vedtak:

Aktuell klubb vil bli bedt om å skrive en mer formell søknad til oss.

Sak 29/16

Innføring av engangslisens
Engangslisens vil bli innført fra og med sesongen 2016/2017. Det rette begrepet vil
være å kalle det «Startlisens» for ett- 1- stevne.

Vedtak:

Prisene blir slik: 150,- for yngre, kr 200,- for juniorer og kr 250,- for seniorer
«Startlisensen» vil ikke inneholde forsikring.

Sak 30/16

Ansettelse av landslagstrener
Toppidrettsutvalget har gjort et grundig arbeid i sin steben etter ny
hovedlandslagstrener.

Vedtak:

Aleksey Yefremov fra Hviterussland ansettes som landslagstrener. Kontarktens varighet
er 2 år, fra august 2016.
NORGES BORDTENNISFORBUND

3

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:
Rapport fra Sektor Bredde-/rekruttering:
Rapport fra Sektor Arrangement:
Rapport fra Sektor Marked-/Media:

IV

INFORMASJONSSAKER

4.1

Rapport fra president
Presidenten informerte om andre aktuelle saker

4.2

Rapport fra Gen.sek
Søknad til OLT «Flere mot toppen». Status og fremdrift

V

NESTE MØTE

5.1

Planlagte møter

_____________
Erik Lindholm
President
_____________
Olav Haraldseid
Styremedlem

_____________
Rune Fredriksen
Styremedlem

___________
Nina Jeletich
Styremedlem

_______________
Sven Wertebach
Varamedlem

24.05.2016

_________________
Christian Ibenfeldt
Visepresident
____________
Tor Hallaråker
Styremedlem

___________
Mona Løkås
Styremedlem

_________________
Gro Laila Bye
Varamedlem

Svenn-Erik Nordby (ref)
Gen.sek
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