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I

GODKJENNE PROTOKOLL

Sak 19/17
Vedtak:

Godkjenne protokoll nr 2/2017 og nr 3/2017
Protokoll nr 2/2017 og nr 3/2017 ble signert og godkjent uten merknader

II

BESLUTNINGSSAKER

Sak 20/17

Behandle innkomne forslag til Konkurransereglementet
Til behandling gjenstår alle innkomne forslag med unntak av:
Forslag 17, 18,19, 20 og 21.
Behandling og vedtak av gjenstående saker overlates til det nye styret

Vedtak:
Sak 21/17

Kriterier for antidopingarbeid i særforbund
NBTF må vedta å innlede en prosess for å implementere minstekravene fastsatt av
idrettsstyret. Minstekravene som fremgår av brev fra NIF datert 2.mai 2017 er:
a. Forbundet skal vedta en handlingsplan mot doping. Planen skal beskrive bestemte
innsatsområder med mål og konkrete tiltak, og skal som et minimum sikre følgende:
- at alle landslagsutøvere har gjennomført grunnleggende antidopingopplæring og kjenner sitt
ansvar og sine forpliktelser,
- at medisinsk og sportslig støtteapparat er omfattet av antidopingbestemmelsene gjennom
medlemskap og/eller avtale, har gjennomført grunnleggende antidopingopplæring og kjenner
sitt ansvar og sine forpliktelser
- at alle deltakere i arrangementer i regi av forbundet eller forbundets medlemsrganisasjoner er
omfattet av antidopingbestemmelsene gjennom medlemskap og/eller avtale.
b. Forbundet skal utpeke en antidopingansvarlig som skal sikre forbundets oppfølging av sine
forpliktelser på antidopingfeltet.
c. Forbundet skal sørge for å ha relevant informasjon om antidopingarbeid på sin hjemmeside,
eventuelt en lenke til Antidoping Norges hjemmeside/Rent Særforbund.
d. Forbundet skal gjennomføre et årlig møte med Antidoping Norge for utveksling av kunnskap
og erfaring på antidopingområdet.

Vedtak:

NBTF vedtok å innlede en prosess, i samarbeid med Antidoping Norge, for å implementere
minstekravene fastsatt av Idrettsstyret. Gen.sek er ansvarlig for å igangsette prosessen.
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Sak 22/17

Tildeling av utmerkelser
Styret har mottatt innspill til utmerkelser og kommet frem til to kandidater for NBTFs
Hederstegn, en kandidat for NBTFs Krystallvase og fire kandidater til Minneracket.

Vedtak:

Styret vedtok å følge innstillingen mht tildelinger.
NBTFs Hederstegn tildeles Bengt Paulsen og Ghassan Chaer
NBTFs Krystallvase tildeles Karl Børre Reite
NBTFs Minneracket tildeles Odd Wold, Egil Hauge, Ane Handegård, Karl Arne Lia.

III

POLICY-OG UTREDNINGSSAKER

3.1

Statusrapport fra sektorene
Rapport fra Sektor Toppidrett:
Rapport fra Sektor Bredde-/rekruttering:
Rapport fra Sektor Marked-/Media:
Rapport sektor Arrangement:

3.2

Regionlagsturneringen på Lillehammer 2017
Basert på tilbakemeldinger fra spillere, ledere, trenere og arrangører så ble dette arrangementet
suksess. En stor takk til alle som bidro. Nå pågår en evaluering der det blant annet også skal
diskuteres om dette er et arrangement vi burde ha hvert år. Dette er en evaluering som det nye styret
bør behandle på sitt første møte. Pr i dag står ikke dette arrangementet på terminlisten for neste
sesong.

3.3

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 5.- 7. oktober 2018. Videre fremdrift er at det
skal signeres en kontrakt med ETTU, senest 8 mnd før arrangementet. Vi har nå mottatt et utkast til
avtale fra ETTU (følger vedlagt). Vi er i dialog og avtalen vil bli diskutert under VM i Düsseldorf.
Viktig å starte opp arbeidet med 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.

3.4

NM-uka
Norges idrettsforbund og NRK ønsker å ta initiativ til et nytt konsept «NM-uka» - inspirert av den
svenske suksessen med SM Veckan. Vi ønsker å se på muligheten for å få til et tilsvarende
arrangement i Norge. Målet er å gjennomføre første utgave sensommeren (august) 2018. Vi ber
derfor om at samtlige særforbund besvarer spørsmålene i en Questback innen 16.mai. Dette vil gi oss
en viktig oversikt på hvilke særforbund som har idrettsgrener som er aktuelle for 2018, og for å se
om prosjektet er realiserbart. Spørreundersøkelsen vil også gi oss en indikasjon på hvem som ønsker
å bli med på et senere tidspunkt være seg sommer- eller vinteridretter.
Det forventes at det enkelte forbund selv er ansvarlig og den tekniske avviklingen av eget
arrangement. Modell for finansiering er ikke avklart og vil bli drøftet med de aktuelle forbund.
Fordelen med å delta i NM-uka vil kunne være:
Være en del av et større arrangement som vil sikre økt synlighet i media og økt publikumsoppslutning. Ta del i felles markedsføringsaktiviteter og sosiale og kulturelle arrangementer
Få TV-dekning av sitt arrangement
Vi har gitt et foreløpig svar på at det kan være aktuelt å være med i februar/mars 2019.
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3.5

LNU-prosjekt for unge funksjonshemmede
Jan Bergersen har sammen med Gard Hongslo tatt initiativet til en søknad om midler fra LNU
(Landsrådet for Norges barne – og ungdomsorganisasjoner). Prosjektet går i korthet ut på å
rekruttere unge funksjonshemmede til bordtennis i samarbeid med rehabiliteringssentre og sykehus.
Søknaden ble innvilget med kr 280 000,-. Dette er nå lagt inn i vårt budsjett, men det påvirker altså
bare omsetningen og ikke bunnlinjen. Dette er imidlertid noe vi naturlig vis vil informere Tinget om
under gjennomgang av budsjett 2017. En svært gledelig sak som det skal bli spennende å jobbe med
sammen med initiativtakerne og andre som vil bli involvert. En stor takk til Jan og Gard.

IV

INFORMASJONSSAKER

4.1

Rapport fra president
Presidenten informerer om aktuelle saker

4.2

Rapport fra Gen.sek
Gen.sek informerer om aktuelle saker

4.3

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 01.01.17.
 Eidanger IL – BTG
Region Sør
 Veitvet Sportsklubb, Oslo Region Øst
Det pågår nå arbeid med etablering av nye klubber på følgende steder:
 Fredrikstad BTK
Region Øst
 Skreia (Toten)
Region Øst
 Gjøvik
Region Øst
 Halden
Region Øst
 Horten
Region Sør
 Nøtterøy
Region Sør

V

NESTE MØTE

5.1

Planlagte møter
Neste møte:

_____________
President
_____________

_____________

_________________
Visepresident

___________

_______________

____________

___________

_________________

19.05. 2017 ______________________
Svenn-Erik Nordby (ref)
Gen.sek
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