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Sak 38/16

Vedtak:

Sak 39/16

Vedtak:

Sak overfor spiller for brudd på NIFs lov.
Styret behandlet følgende sak vedrørende spiller i et ekstraordinært styremøte.
Espen Rønneberg er av NIF Domsutvalg suspendert iht sak 13/16 i 2 mnd, frem til 26.
oktober 2016. Forbundsstyret har vurdert behovet for, og ønsket om, en forlengelse av
utestengelsen iht NIF lov.
«Styret i Norges Bordtennisforbund vedtok å begjære en forlengelse av suspensjon av
Espen Rønneberg etter NIFs lov § 11-9.
ETTU Youth Top 10 – 2018
Vi har fått tilsagn fra ETTU at vi kan få 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. Vi utlyste arrangementet på hjemmesiden og inviterte
klubbene til å søke arrangementet. Vi mottok søknad fra Laksevåg BTK og Skien BTK/
Fritidspark. Gen.sek har laget en oversikt over aktuelle steder og konsekvenser som
omhandlet haller og hotell i Oslo og Bergen. Laksevåg BTK har forpliktet seg til en
økonomisk støtte på kr 60 000,- til arrangementet.
Styret vedtok å legge arrangementet til Bergen. Gen.sek utarbeider presentasjon og vil
også være den presenterer i Budapest.

I

GODKJENNE PROTOKOLL

Sak 40/16

Godkjenning av protokoll nr 5/2016 og av protokollførte vedtak fra ekstraordinært
styremøte avholdt, med vedtak fattet 03.oktober 2016.

Vedtak:

Protokoller og protokollførte tiltak fra ekstraordinært styremøte ble godkjent uten
merknader

Norges Bordtennisforbund
Serviceboks 1 Ullevål stadion
N-0840 OSLO
NORWAY

Tlf +47 21 02 97 80 Bank, DnB
5134.06.05989
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Internettadresse: http:// www.bordtennis.no
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II

BESLUTNINGSSAKER

Sak 41/16

Barneidrettsbestemmelser og sanksjonsbestemmelser
NIF har i sin Lov tillagt særforbundene rett og plikt til å kunne ilegge sanksjoner for
brudd på Barneidrettsbestemmelsene. Det har derfor vært nødvendig med en
gjennomgang og implementering i vår egen lov. Dette er nå gjort. Videre har vi
informert direkte til klubber om den nye håndhevingen av loven samtidig som vi
konkret har fulgt opp aktuelle brudd iht deltakelse på turneringer der vi har utestengt.
I de nye bestemmelser ligger også en mulighet for NBTF til å tilpasse vår
konkurranseaktivitet til de nye bestemmelsene. Gen.sek har utarbeidet et forslag til nye
konkurranseregioner og og deltakelse utenfor disse i begrenset omfang. Dette forslaget,
med noen mindre justeringer, vil bli forelagt NIF til godkjenning.
Styret vedtok det fremlagte forslaget til konkurranseregioner og konkurranseaktivitet
for barn. Samtidig vil vi fortsette informasjon og oppfølging overfor klubber og ledere.

Vedtak:

Sak 42/16

Vedtak:

Sak 43/16

Vedtak:
Sak 44/16

Vedtak:

Forlengelse av trenerengasjement
Toppidretsutvalte fremmet innstilling om en viderføring av dagens avtale med
landslagstrener for funksjonshemmede, Jan Bergersen. Det er avholdt samtaler med
OLT og med Jan Bergersen.
Styret vedtok å videreføre avtalen med Jan Bergersen frem til 31.12.2020, med det
forbehold at OLT opprettholder sin økonomiske støtte til stillingen og vår aktivitet for
funksjonshemmede .
Endring av dato for NM Junior
Det er kommet en søknad fra arrangøren, Fokus BTK, om en justering av dato for NM
for junior. Forslaget innebærer en forskyving med en dag, slik at konkurransedagene
blir 29. april – 1. mai
Styret vedtok å etterkomme Fokus sin søknad.
Nominasjon til Idrettsgalla
Vi har mottatt informasjon fra NIF om retningslinjer for nominering av utøvere til
Idrettspriser for 2016.
Styret vedtok å nominere Tommy Urhaug og Aida Dahlen til pris for «Beste
funksjonshemmede Idrettsutøver i 2016»

Sak 45/16

Disiplinærsak
Vi har mottatt en klage på lagleder for klanderverdig oppførsel overfor yngre spiller.
NBTF har innhentet informasjon om hendelsen fra klubb, overdommer og de berørte
parter, som alle har fått uttale seg. NBTF kan, iht NIFs lov § 11-1,Alminnelige
disiplinærforføyninger, tildele disiplinærforføyning for brudd på idrettens regelverk,
vedtak eller alminnelig god oppførsel. Følgende disiplinærforføyninger kan
benyttes, uten at det regnes som straff etter dette kapittel: Irettesettelse,
bortvisning og/eller utelukkelse i inntil én måned.

Vedtak:

Styret vedtok å utestenge denne laglederen i én – 1- måned, fra 18. november 2016

Sak 46/16

Topp 8 for kadett og junior
Det har vært fremmet ønske om en mulig ny kadett og junior topp 8-turnering første
uke i juni. Uttak etter ranking og 14/17-klasse.

Vedtak:

Styret vedtok å legge til rette for en Topp 8 – turnering for kadett (14) og junior (17).
Uttak til turneringen skjer etter Online Ranking.
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III
3.1

POLICY-OG UTREDNINGSSAKER
Statusrapport fra sektorene
Rapport fra Sektor Toppidrett:
- Ny trener, tiltredelse blir 1. desember
- Status nye uttakskriterier
- NTG fungerer meget godt med ny trener. Gode tilbakemeldinger
Rapport fra Sektor Bredde-/rekruttering:
- Oppfølgingspunkter fra regionsledermøte.
- Regionalisering og forberedelse av Tingsak
- Hjemmeside og regionsfaner/innhold/linker
- Planer for høsten
Rapport fra Sektor Marked-/Media:
- Status på sponsorer (Gen. sek informerte om status. Vi skal i forhandlinger om
videreføring av avtaler med Gjensidige og Unisport. Øvrige avtaler viderføres,
men det er pr dato ingen nye)
- Status på hjemmeside inkl presentasjon av landslag og bruk av facebook
Meget bra oppfølging her av Christian.
Rapport sektor Arrangement
- Det jobbes med noen spennende saker nå. Noe er i samarbeid med Toppidrett.
mulig ny kadett og junior topp8-turnering første uka i juni. Uttak etter ranking og
14/17-klasse og teller på uttak til EM.
-

3.2

Vurderer å innføre nye aldersklasser 12/14/17, Minikadett, kadett og junior slik at
vi synkes med resten av Europa. Sverige skifter 1.aug slik som oss, ikke 1.jan.
Vurderer nye regler på utgiftsfordeling seriespill
Regionslagsturneringen. Tanker og tiltak fra Arrangement (se nedenfor)

Regionlagsturneringen på Lillehammer 2017 (10 min)
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.
Gen.sek har nå sendt ut informasjon om styrets vedtak (reisefordeling) og intensjoner med
arrangementet, FOR og AV Ungdom. Det er også informert om hotellalternativer. SFA
arrangerer et seminar for ungdom 6.-8. januar i forbindelse med Idrettsgallen på Hamar. Tema
er bl.a sosiale medier, og vi kan delta med to ungdommer som da må forplikte seg til å arbeide
med Ungdomslekene før og under arrangementet.
Oppfølgingspunkter
Sektor Bredde tar kontakt med alle regioner og følger opp tidligere brev fra Gen.sek der vi
motiverer for fulle lag fra alle regioner. Gen.sek har informert sektor arrangement om hva vi
ønsker mht rekruttering av ungdommer som dommere og til sekretariat? Dette følges opp av
arrangement. Vi må ha en forpliktende påmelding fra Regionene på et tidlig tidspunkt.
Turnering for funksjonshemmede? Gen.sek sjekker dette med Jan Bergersen. Sektor
Arrangement lager tidsskjema innen 1. desember.
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3.3

Endringer i Representasjons- og Konkurransereglement, Tilleggsbestemmelser etc
Det er lagt en egen prosess for innhenting av forslag, høring og vedtak som er uavhengig av
Tinget. Årsaken er først og fremt av hensyn til knapphet i juni for et nytt styre å behandle
dette.
Fremdrift for denne prosessen foreslås slik:
16.februar
Invitasjon til innsending av forslag sendes ut til klubber, regioner , etc
20.mars
Frist for innsending forslag
5. mai
Høringsfrist og frist for Lovkomiteen for innstilling til forslagene
19. mai
Styremøte. Styret behandler forslag til endringer. Styret vurderer
samtidig om det er enkelte saker som bør løftes til Tinget.

3.4

NBTFs Ting 2017 – fremdrift
Vi har bestemt tid for tinget 2017 til 19.-21.mai i Bergen. Org.komiteen vil se på muligheten
for å organisere og legge inn motiverende temaer som bidrar til større deltakelse på Tinget.
Fremdrift for forberedelsene til Tinget.
xx.januar
Styremøte
16.februar
Innbydelse til tinget sendes ut (minimum 3 mnd før).
20. mars
Frist innsending av tingforslag ( 2 mnd før)
20. mars
Frist innsending av årsberetning fra sektorene til administrasjonen
01. april
Påmeldingsfrist deltakelse tinget (iht Idrettsregistreringen)
05. april
Frist for Lovkomiteen for innstilling til tingforslag
Uke 14, april Styremøte. Styret lager sin innstilling til innkomne forslag
05. mai
Tingpapirer sendes ut (minimum 2 uker før)
19. mai
Styremøte
20.-21.mai
Tinget avholdes

3.5

Handlingsplan og budsjett 2017
1. Mål og prioriteringer i hver sektor
a. Hver sektor skal ha oppdatert One Page Plan (se vedlegg)
b. Hver sektor videreutvikler sine planer med resultatmål, fremdrift og ansvar
c. Sektorene arbeider med budsjett for å nå disse målene. Vedlagt følger utkast
til et budsjett med rammer for hver sektor. Gen.sek har også lagt inn beløp i
noen prosjekter ut over de faste kostnadene (etter anbefaling fra Erik). Det
gjenstår imidlertid store sekkeposter på bredde og funksjonshemmede. Her
må vi tenke på hva som kan bidra til å utvikle oss på disse områdene
samtidig som vi skal fokusere på NIF sine kriterier mht antall medlemmer,
antall kurstimer. Det er dette som også gir økte tilskudd.
2. Økonomi utsikter og Post 3 – utfordringer mht tildeling og bruk av midler
a. Hvilke konkrete tiltak kan vi gjøre for å motvirke et drastisk fall i tildeling
innenfor hvert av de fire tiltakskriteriene:
i. Medlemstall (informasjon om medlemsregistrering følges opp)
ii. Aktivitetsutvikling (vekst i antall medlemmer)
iii. Kurs (høyt trykk fra adm. på gjennomføring og rapportering av kurs)
iv. Verdispørsmål (vedtatt ungdomssatsing, behov for oppfølging barn)
v. Ungdomsprosjekt?
vi. Det blir nå «omkamp» på modellen for Post 3. Det iverksettes nå en
evaluering som NIF skal gjennomføre, iht Tingvedtak. Vi håper at
resultatet her skal bidra til en oppbremsing i fallet på tildelingene fra
denne posten. Gen.sek har sendt inn brev og «krav» knyttet til dette,
og er også med i NIF-gruppen som nå jobber med dette.
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vii. Tildeling av Post2 og 3. Nedgangen ble som kjent vesentlig dårligere
enn budsjettert. Det er IT-omlegging i NIF som er lagt inn i og
trukket fra Post 2 før tildelingen som har gitt det største utslaget.
Gen. Gen.sek har oversendt to brev til NIF som inspill og klage på
modell og prosess for tildelingene på Post 2 og 3. Gen.sek er også
tatt inn i et NIF-utvalg som skal evaluere og legge prinsippene for
IT-kostnadene. Kostnaden prv bruker i 2017 vil nok da komme
tilbake til normalen, dvs ca kr 26 000,- pr bruker. Ambisjonen er
også at vi skal få tilbake det vi «tapte» i 2016-tildelingen.
Oppfølgingspunkter
Gen.Sekr informerte om prinsippene og et foreløpig utkast til budsjett. Olav la frem
planen for Toppidrett i NBTFs One Page plan. De andre sektorene sender dette inn til
Gen.sek så snart som mulig og senest 8. desember. Sektorene sender samtidig inn sine
forslag til budsjett/handlingsplan for sin sektor. Gen sek sender ut dette samlet til styret
9. desember. Gen.sek fortsetter arbeidet inn mot NIF for å få klarlagt IT-kostnader for
2017 og tilbakebetaling av IT-utgifter for 2016.
3.6

Langtidsbudsjett 2018-2019 – som en del av Tingdokumentet 2017 (10 min)
Fremtidsdiskusjon. Dette er en debatt initiert av presidenten og den skjer uten at
Gen.sek er til stede. Naturlig at dette arbeidet kobles opp mot arbeidet med
Langtidsbudsjettet slik at styret lager dette i forbindelse med en Langtidsplan.
Oppfølging:
Presidenten følger opp dette.

3.7

Beredskapsplan for Anti Doping arbeidet i NBTF (5 min)
Gen.sek har utabeidet et utkast til en Beredskapsplan. Arbeider også med en
Handlingsplan for dette området. Sportssjefen har samtidig fulgt opp overfor
forbundsgruppene mht en gjennomføring av «Ren Utøver».

3.8

ETTU Youth Top 10 – 2018
Etter presentasjonen 22. oktober i Budapest ble vi formeldt tildelt arrangementet av
ETTU. Vi har vedtatt at arrangementet legges til Bergen og dato er 19.-21. oktober
2018. Videre fremdrift er at det skal signeres en kontrakt med ETTU senest 19.04.17.
Så skal det lages en prosjektplan og en avtale med ansvarfordeling mellom NBTF og
Laksevåg BTK. Det er naturlig at dette prosjektet legges inn i handlingsplanen for
sektor Arrangement.
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IV

INFORMASJONSSAKER

4.1

Rapport fra president
Presidenten informerer om aktuelle saker

4.2

Rapport fra Gen.sek
Driftsregnskap pr 01.10.16 – fulgte med styrepapirene
Kommentarer til regnskap:
- Positiv utvikling på bingoinntekter som blir ca kr 100 000,- høyere enn budsjettert
- Største utfordring har vært IT-kostnader som, fra NIF, var belastet Post 2, med
brukerkostnader som var uforholdsmessig høye. Gen.sek har kjørt en sak på dette
og vi har nå fått gjennomslag for at vi får disse midlene tilbakebetalt, men over
Post 2, over 3 år. Samtidig vil IT i 2017 ikke bli belastet Post 2 på samme måte.
- Inntekter på årskontingenter blir lavere enn budsjettert. En del klubber med liten
aktivitet, betaler ikke. Skal vi vurdere null i årsavgift for «lite aktive klubber»?
Tingforslag?
- Stor inntektspost som er usikker mht eksakt størrelse er momskompensasjon
- De sektorvise kostnadsbudjsett er uten store avvik og vil være iht budsjett. Slik det
ser ut pr nå så bruker ikke bredde opp sitt budsjett.

4.3

Søknad om H.M. Kongens Pokal
Vi har søkt NIF om 2 – to Kongenpokaler for 2017

4.4

Opptak av nye bordtennisklubber
Det pågår et kontinuerlig arbeid mht etablering av nye bordtennisklubber.
Her vil vi fortløpenede registrere klubber som blir tatt opp som medlemmer. Pr dato er
følgende klubber/idrettslag registrert og tatt opp som medlemmer siden 01.01.16.
 Egersund Racketklubb
Region Vest
 Klemetsrud IL – BTG
Region Øst
 Flekkerøy IL-BTG
Region Sør
 Sømna IL-BTG
Region Nord
Det pågår nå arbeid med etablering av nye klubber på følgende steder:
 Fredrikstad BTK
Region Øst
 Skreia (Toten)
Region Øst
 Gjøvik
Region Øst
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V

NESTE MØTE

5.1

Planlagte møter
Neste møte:
Mandag 12. desember kl 17 00 på Ullevål stadion

_____________
Erik Lindholm
President
_____________
Olav Haraldseid
Styremedlem

_____________
Rune Fredriksen
Styremedlem

_________________
Christian Ibenfeldt
Visepresident

___________
Nina Jeletich
Styremedlem

_______________
Sven Wertebach
Varamedlem

____________
Tor Hallaråker
Styremedlem

___________
Mona Løkås
Styremedlem

_________________
Gro Laila Bye
Varamedlem

16.11.2016
Svenn-Erik Nordby (ref)
Gen.sek
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