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I

GODKJENNE PROTOKOLL

Sak 01/18

Godkjenne protokoll nr 7/2017

Vedtak:

Protokoll nr 7/2017 ble godkjent uten merknader og signert

II

BESLUTNINGSSAKER

Sak 02/18

Strategisk plan, handlingsplan og budsjett
Grunnlaget for utvikling av strategisk dokument og handlingsplaner er
- Langtidsbudsjett 2018-2019
- Fremtidsdiskusjon 2020
- NBTF OnePage Plan 2017-2019
- Idrettspolitisk dokument (IPD/NIF)
- Virksomhetsplaner for funksjonshemmede, anlegg, barn og ungdom (NIF)

Utfordringer som må tas spesielt alvorlig fordi de påvirker våre årlige tilskudd fra NIF:
- Kurs og kompetansetiltak (høyt trykk fra NIF på gjennomføring og rapportering av kurs)
- Verdispørsmål (prosess med Anti Doping Norge må på plass for å motta siste 10% på Post 2)
- Ungdomsprosjekter
- Det pågår viktige prosesser mht omlegging av modellene for Post 2 og 3, som må følges opp
BUDSJETT 2018
Det er fortsatt noe usikkerhet på enkelte poster (bl.a inntekter fra NIF/OLT), samt at det er
noen mer prinsipielle saker vi diskuterte. I forbindelse med tildelingen fra NIF (Post 2) vil det
også komme justering på øremerkede midler til funksjonshemmede som vil påvirke
budsjettet. Det tilskuddet som er sikkert er Post 3, som er statisk på 2017 – nivå.
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EM-kvalik 2018 påvirker budsjettet sett i forhold til tidligere år
Det vil bli aktuelt med et antall hjemmekamper i EM-kvaliken både for herrer og damer i
2018. Bortekamper er på følgende datoer: 27. februar, 27. mars og hjemmekamper slik:
22. mai: Norge – Israel (herrer), Norge – Hellas (damer)
02.oktober: Norge – Italia (herrer)
20.november: Norge – Kosovo (herrer) og Norge – England (damer)
På datoer med to kamper ser vi for oss at dame- og herrekamper kan arrangeres samtidig på
samme sted.
Vedtak:

Etter noen mindre justeringer på det fremlagte budsjett ble dette vedtatt med tiltak og
fordeling pr sektor. Regjeringen har besluttet å kutte i inntektene til NIF sentralt og øke Post
2 til særforbund og Idrettskretser, vi kan derfor håpe på en økning her som vi vil kunne
justere budsjettet med når dette foreligger. Vi vil utlyse landskamper i EM-kvalik og vil
oppfordre klubber til å søke om disse.

Sak 03/18

Veteran EM 2021
Det har vært vist interesse for å arrangere EM for veteraner. Første mulighet er i 2021.
Søknad er sendt inn til ETTU og vi har fått bekreftet at vi er med sammen med fire andre
europeisk e forbund. Vi la ut informasjon om arrangementet på vår hjemmeside og ba om at
interesserte klubber/regioner meldte sin interesse. Pr dato har vi mottatt preliminære
interesser fra Trondheim BTK, Stavanger (enkeltpersoner, foreløpig ikke forankret i klubb)
og Skien BTK i samarbeid med Skien Fritidspark.
Neste del av prosessen er at de må redegjøre for mange detaljer og lage en svært konkret
prosjektplan. Dette vil medføre ganske mye arbeid for disse klubbene og resultatet vil bli
grovutkast til søknad/presentasjon mot ETTU. Klubbene får beskjed om hva de skal
redegjøre for. Nøkkelord vil være hallkapasitet/beliggenhet, hotellkapasitet/beliggenhet samt
plan for å skaffe frivillige og lønnede personer som skal håndtere dette. Dette siste punktet er
svært krevende. Vi regner rundt 2200 deltagere. Dette er tilsvarende VM Veteraner på
Lillehammer i 1996 og der var det rundt 300 frivillige og 3 ansatte (utenom NBTF adm)

Vedtak:

Vedtak:
Disse tre klubbene vil bli tilskrevet så snart som mulig. Frist for å levere neste
runde vil bli 1.mars. Sektor Arrangement lager en innstilling til styret 10.mars og styret
beslutter valg av Norges kandidat og potensiell arrangør på styremøtet 17.mars. Den
30.mars sender NBTF søknad/presentasjon til ETTU. NBTF vil parallelt kunne vurdere andre
alternativer, men da med NBTF som arrangør.

Sak 04/18

Endringer i Konkurransereglementet
Sektor Arrangement fremmet forslag om en endring i NM for senior, klasser for de
funksjonshemmede. Forslag: De kan delta i 3 singelklasser, men funk åpen spilles fredag
ettermiddag/kveld. De kan delta i 2 doubleklasser, men den ene skal være mix double.
Det bør bemerkes følgende mhp at styret gjør endringer i lovverket vårt midt i en sesong:
Ifølge NBTFs lov skal saker sendes ut på høring til alle høringsledd (se lovens paragraf 7-1),
og endringer i representasjons- og konkurransereglementet skal gjøres før ny sesong
(underforstått; gjelde fra ny sesong). Det er derfor vi har hatt rutinen med å gjøre endringer
på våren, med iverksettelse fra ny sesong. Styret bør ikke gjøre vedtak for reglementene med
umiddelbar virkning. Da kan bli uryddig hvis nye regler dukker opp når styret finner det for
godt i løpet av sesongen.Når det gjelder tilleggsbestemmelsene så kan styret vedta nye
tilleggsbestemmelser før hver ny sesong (underforstått; gjelde fra ny sesong), se
konkurransereglementets punkt 1.1.6.
I dette tilfellet så har disse sakene vært ute på høring våren 2017. Sakene ble da bestemt
utsatt til sesongen 2017/18 for avgjørelse i nytt styre. I dag gjorde altså nytt styre dette
gjeldende allerede fra inneværende sesong. Normalt er allikevel at det gjøres gjeldende fra
neste sesong, men siden det var forankret hos TD, OD og arrangør av NM Senior så mente vi
oss best tjent med å gjøre det gjeldende nå.
NORGES BORDTENNISFORBUND
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På denne bakgrunn fattet styret følgende vedtak:
Vedtak:

a). Funksjonshemmede kan delta i 2 doubleklasser hvorav den ene da skal være mix double.
(de kan f.eks spille 2 andre doublerklasser
b) I herrer og damer senior singel spilles det kvart, semi og finale på søndag. (Det går flere
klasser imellom.)
c) Funksjonhemmede åpen flyttes til fredag. Mix går lørdag.

Sak 05/18

NBTFs representanter ved NBTF-arrangementer våren 2018

Vedtak:

Styret oppnevnte NBTFs representanter på våre største stevner/mesterskap for neste halvår:
SNC finale Oslo (Erik)
NM Eldre Junior i Bergen (Christian)
NM Senior i Lørenskog (Erik)
NM Yngre i Oppegård (Erik)
Finale Stiga-ligaen sted; ? (?)
NM Junior i Bergen (Anders Hovden)
NM Veteran i Kongsvingen/Charlottenberg (Erik)
Vi bidrar primært på åpningseremoni og premieutdeling

Sak 06/18

NBTFs holdning til bruk av alkohol
Norges Bordtennisforbund skal fremstå som en organisasjon som arbeider mot bruk av
alkohol i idrettslig sammenheng (NIF §11–2 g). Barn og unge som deltar i aldersbestemte
klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere
skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere
i denne alder. På bakgrunn av den pågående debatt ønsket styret å presisere vår holdning og
rutiner.

Vedtak:

NBTF skal fra 1.januar 2018 ikke ha noen alkoholregning i sitt regnskap.

Sak 07/18

Rammeavtale for IT med NIF
Vi er blitt forelagt en ny rammeavtale med NIF som er en videreføring av tidligere avtaler.

Vedtak:

Avtalen signeres av Gen.sek.
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III

POLICY-OG UTREDNINGSSAKER

3.1

Statusrapport fra sektorene
Rapport fra Sektor Toppidrett: Ble gjennomgått på møtet. Får vi mer frie midler enten gjennom
tildelinger eller sponsorer så vil Toppidrett få stor del av dette siden Toppidrett stort sett kun er
finansiert av frie midler om man ser bort fra Olympiatoppens bidrag.
Rapport fra Sektor Bredde-/rekruttering: Ble gjennomgått på møtet. Prosjekt «jenterekruttering»
iverksettes. Vi ser på evt restrukturering av spillerutvikling på kadettsiden fra sommeren 2018. Er nå
for liten base av spillere på jentesiden i ung kadett-alderen. Rekruttering funksjonshemmede styrkes
i 2018 med hjelp av midler fra Gjensidigestiftelsen.
Rapport fra Sektor Media: Ble gjennomgått på møtet. Streaming-kurs blir gjennomført. Tross bra
markedsføring av kurset er vi ikke fornøyd med antall deltagere fra bordtennismiljøet. Fortsatt ledige
plasser her. Vi sørger for at våre seniorlandslag får skikkelig presentasjon med bilder/tekst på fast
plass på vår hjemmeside nå i forkant av EM-kvalifiseringene som start på bortebane i slutten av
februar. Seniorlandslagene bør løftes mer frem.
Særforbundsalliansen i NIF har nå forhandlet frem en avtale med Parcas Media om TV-produksjoner
(planen er at det sendes på TV 2 Sport) og distribusjon på sosiale medier. Samarbeidet er tenkt
finansiert via sponsormidler til Særforbundsalliansen.
Rapport sektor Arrangement: Ble gjennomgått på møtet. DE fremmet enkelte forslag, se sak 4/18
Rapport fra Sektor Marked: Ble gjennomgått på møtet. Olav Haraldseid og Karl Arne Lia har
skaffet en god samarbeidskontrakt med Notodden Energi. Den gir oss et beløp ved signering og etter
dette så vil både NBTF og klubbene kunne tjene ytterligere ved innsats. Her må det følges opp mot
klubbene. NBTF administrasjon vil hjelpe til med dette slik at både klubber og NBTF tjener på det.
Rapport fra Sektor Organisasjon: Ble gjennomgått på møtet. Møte med regionsledere og styremøte
ifbm VM i Halmstad under kontroll. Nøkternt budsjett med en del egenandeler som gjør at prisen for
dette blir drøyt 40.000 mot 20-30.000 hvis vi skulle avholdt det samme i Oslo-området med reise og
overnatting.

3.2

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,-. Status pr 31.12.2017.
Beitostølen: Vi har nå inngått avtale med Beitostølen har samarbeidet om disse tiltakene:
«Ung og aktiv i rullestol» (11.09 – 23.09), «Opphold for barn med ryggmargsbrokk» (02.10 –
21.10), Kommune- opphold (der vi har et godt mottaksapparat i klubb) og FAF- seminar for
idrettspedagoger den 13. oktober og 16.-17. november. Her er utplassert to bord samt annet utstyr.
Disse tiltakene er nå gjennomført med godt resultat..
Sunnås: Her er gjort avtale om en mer kontinuerlig månedlig oppfølging fordi dette ligger nærmere.
Jan Bergersen følger opp dette. Der vil det bli levert et utebord.
Haukeland: Her har det pågått trening over litt tid med Tommy og dette blir nå mer formalisert. Her
er det nå levert to bord og annet utstyr.
Annet: Det ble sendt en søknad til Gjensidige stiftelsen og ny søknad til LNU for videre finansiering
i 2018. Her fikk vi en hyggelig beskjed om at Gjensidigestiftelsen støtter prosjektet med kr 130 000,4.-5. januar 2018: Seminar og galla for funksjonshemmede ble gjennomført med svært gode
tilbakemeldinger fra ca 50 deltakere på Thon Hotel Opera, Oslo. NIF og OLT var godt representert.
Film: Det er produsert en (reklame)film (informasjon/rekruttering/funksjonshemmede) som det er
ambisjoner om å få vist på reklamefinasierte kanaler i påsken.
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3.3

Klubb-/regionsutviklingsprosjekt
Det forrige styret vedtok å avslutte Kategori 1-2 prosjektet med tilhørende økonomiske støtte.
Argumentet for å avlutte er hovedsakelig at man nå ønsker i stedet å bruke midler på klubb/regionsutviklere.
Status i de tre prosjektene er pr i dag denne:
Status i Bergen:
Regionen sammen med klubbene har nå engasjert Alexander Yeframov og de er godt i gang med
felles treninger og andre tiltak. Støtten for 2017 er utbetalt. Rapport følger vedlagt.
Status i Region Sør:
Vi har nå fått tilbakemeldinger fra 5 klubber som ønsker regelmessig besøk av trener og
kompetanseheving og/eller utvikling av trenere i egen klubb, Det er utarbeidet en plan, men med
realitivt lite omfang iht vårt budsjett. Vi bør se på om vi skulle gått inn mer aktivt og honorere noen
som kunne jobbet ut mot de svakeste klubbene slik at de kommer i gang. Her foreligger nå et nytt
forslag til prosjekt som er lagt inn in budsjettet for 2018 på sektor bredde.
Status i Vikåsen BTK:
Der har vi mottatt søknad og de har inngått avtale med Ferenc Horvat som trener. Det skal også
utvikles en plan for hvordan klubben med vår støtte kan ta et klubbutviklingsansvar ut over egne
klubb i midt-Norge. Her er nå utbetalt støtte iht budsjett.

3.4

Regionsledermøte 2018
Vi skal, iht NBTFs lov avholde Regionsledermøte det året det ikke er Ting. Gen.sek har foreslått at
dette møtet i 2018 legges til Halmstad under VM. Sektor organisasjon bør starte arbeidet med å lage
et godt innhold i dette møtet, som gir oss muligheten til å være samlet over flere dager.
Gen.sek har allerede bestilt 12 rom på et egnet sted ca 10 min fra sentrum for perioden 3.-6. mai.
Nå er det imidlertid usikkert mht Norges deltakelse, om vi faktisk vil være kvalifisert. Da blir det jo
også aktuelt å vurdere om dette er et sted vi burde dra for et slikt møte. Vi avventer svar fra ITTF på
kvalifiseringsprosess og uttak. Etter informasjon til regionsledere og en intern runde i styret er det nå
klart at alle regionsledere deltar og NBTFs kostnad er lagt inn i budsjett 2018.

3.5

NBTFs hjemmeside
Vi har i mange år hatt svært verdifull og uvurderlig hjelp av Rolf Erik Paulsen i utviklingen av
vår hjemmeside og tilhørende applikasjoner og funksjonalitetet. Vi ser imidlertid at det er noen
forbedringepunkter og ikke minst risikoaspekter vi må vurdere. Vi håper selvfølgelig at Rolf Erik vil
hjelpe oss videre, og vi har ikke fått signaler om noe annet, men det er en kjennsgjerning at vi er
sårbare dersom han av ulike årsaker, totalt eller delvis, skulle få problemer med å følge opp
systemene og funksjonaliteten. Dette gjelder først og fremst ranking- og seriesystemene. Disse er det
bare han som kan.
Eriksen/Lindholm/Nordby lager en prioritert liste over aktiviteter som skal utføres mhp bruk av Rolf
Erik Paulsen som ressurs. Dette forankres mot Rolf Erik.
Disse hovedområdene:
a) Atle Irgens arkiv inn på hjemmesidene. Planlagt ferdig før jul.
b) Andre endringer på hjemmesidene
c) Omskriving eller opplæring av andre mhp de «gamle» systemene for ranking og
seriesystemets resultater. Målsetting her er at dette først og fremst ikke må være
personavhengig av kun en person. Dette er kritiske systemer for oss.
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IV

INFORMASJONSSAKER

4.1

Rapport fra president
Presidenten informerer om aktuelle saker
▪ Informasjon fra møte i NIFs Domsutvalg 11. desember
▪ Informasjon om skriv fra VG

4.2

Rapport fra Gen.sek
• Manglende låneinnbetaling fra Eiker BTK. Fremdrift og alternativer for oppfølging.
• Tildeling av utstyrsmidler til klubber, ref tildelingsbrev
• Streamingkurs går som planlagt, men bare to klubber deltar fra oss

4.3

Driftsregnskap pr 30. 11.2017
Ble fremlagt

4.4

Opptak av nye bordtennisklubber
Det pågår et kontinuerlig arbeid mht etablering av nye bordtennisklubber.
Her vil vi fortløpende registrere klubber som blir tatt opp som medlemmer. Pr dato er
følgende klubber/idrettslag registrert og tatt opp som medlemmer siden 01.01.18.
• Foreløpig ingen i 2018
Det pågår nå arbeid med etablering av nye klubber på følgende steder:
• Fredrikstad BTK
Region Øst (søknad er sendt til Idrettskrets)
• Skreia (Toten)
Region Øst
• Halden
Region Øst
• Horten BTK
Region Sør (søknad er sendt til Idrettskrets)
• Nøtterøy
Region Sør
• Lier
Region Sør

V

NESTE MØTE

5.1

Planlagte møter
Neste styremøte avholdes på Oppegård lørdag 17. mars i forbindelse med NM for yngre.

_____________
Erik Lindholm
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_____________
Lise Solem Høeg
Styremedlem

_____________
Liv Sæther
Styremedlem

_________________
Christian Ibenfeldt
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___________
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Styremedlem

__________________
Olav Haraldseid
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______________
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___________
Roar Frøseth
Styremedlem

___________________
Laura Krumina
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______________________
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