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I

GODKJENNE PROTOKOLL

Sak 08/18

Godkjenne protokoll nr 1/2018

Vedtak:

Protokoll nr 1/2018 ble godkjent og signert uten merknader

II

BESLUTNINGSSAKER

Sak 09/18

Veteran EM 2021
Det har vært vist interesse for å arrangere EM for veteraner i Norge i 2021. Søknad er sendt
inn til ETTU og vi har fått bekreftet at vi er kandidat sammen med fire andre europeiske
forbund. Vi la ut informasjon om arrangementet på vår hjemmeside og ba om at interesserte
klubber/regioner meldte sin interesse. Vi mottok preliminære interesser fra Trondheim BTK,
Stavanger (enkeltpersoner, ikke forankret i klubb) og Skien BTK i samarbeid med Skien
Fritidspark.
Klubbene fikk inngående informasjon om hva søknaden skulle innholde. 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). Søkndasfristen ble satt til 1. mars.
Ved fristens utløp hadde vi kun mottatt en søknad, den var fra Skien BTK. Trondheim BTK
takket nei til å søke og Stavanger har ikke meldt sin interesse igjen. Styret var meget godt
fornøyd med søknaden fra Skien BTK, som hadde nedlagt et stort arbeid i denne.
Den 30.mars sender NBTF sin offiesielle søknad/presentasjon til ETTU.

Vedtak:

Skien BTK, i samarbeid med Skien Fritidspark, blir Norges Bordtennisforbund sin kandidat
til å arrangere EM for Veteraner i 2021. Styret fulgte således opp Sektor Arrangement sin
innstilling. Gen.sek tilskriver Skien BTK og tar også en gjennomgang av aktuelle tema i
forbindelse med søknaden.
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Sak 10/18

Årsregnskap 2017
Gen.sek la frem årsregnskapet for 2017, som viser et overskudd stort kr 84 364,-.
Det kreves fra NIF at et Årsregnskap og Styrets beretning skal være vedtatt før vi får utbetalt
de siste 10 % av rammetilskuddet på Post 2 for 2018.

Vedtak:

Styret vedtok det fremlagte Årsregnskapet for 2017. Styret vedtok også styrets beretning for
2017. Regnskapet sendes nå til revisjon og til Kontrollkomiteen.

Sak 11/18

Budsjett 2018
Vi vil dessverre ikke motta endelig tilskudd fra NIF før etter 26.april. Styret har vedtatt sitt
budsjett, men det var likevel nødvendig å ha en gjennomgang av status pga noen større saker
som kan få innvirkning på budsjettet og økonomien i 2018.

Vedtak:

Vi vedtok å endre dagens 2 kadettlandslagstrenerstillinger på 25% hver om til en stilling på
50%. Vil gjelde fra sommeren av. Ny stilling får et større innslag av breddeaktivitet og vil
omhandle begge kjønn. Stillingen vil bli utlyst.

Sak 12/18

Samarbeidsprosjekt Norge - Kina
«Norge har inngått en avtale med kinesiske myndigheter om samarbeid på idrettsområdet.
Denne avtalen vil bidra til å styrke Norges bilaterale relasjoner med et svært viktig land, ikke
bare på idrettsområdet, men også generelt, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.»
Utgangspunktet for avtalen er at Kina skal arrangere vinter-OL i 2022. I den forbindelse har
kineserne henvendt seg til Norge og spurt om de kan dra nytte av vår lange erfaring med å
arrangere store idrettskonkurranser på vinterstid. Kina har også etterspurt kompetanse
innenfor idrettene ski, skiskyting og håndball.
Avtalen gir også muligheter og fordeler for norsk idrett. Dette gjelder blant annet i form av et
samarbeid mellom de to landenes olympiske komiteer i forberedelsene til OL i 2022, og
gjennom samarbeid innenfor idretter der Kina ligger på et høyere prestasjonsnivå enn Norge.
Det vil være opp til idrettsorganisasjonene i de to landene å konkretisere et slikt samarbeid.
På bakgrunn av denne informasjonen tok Gen.sek kontakt med NIF og la frem et ønske å å
bli en del av denne avtalen. NIF var umiddelbart positive til vår henvendelse og dette ble
fulgt opp med et møte med Kulturdepartementet. De var også positive til at bordtennis ble
fremmet som et ønske å ta med inn i avtalen fra norsk side overfor kineserne.
Prinsippene i avtalen mht finansieringen er at den part som etterspør kompetansen betaler
kostnadene. Gen.sek har lagt frem den utfordringen dette vil være for oss overfor NIF og
Kulturdepartementet.

Vedtak:

Styret vedtok å avsette kr 60 000,- av Toppidrettsbudsjettet, prosjekt nr 2/27030, til dette
Kinaprosjektet.
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III

POLICY-OG UTREDNINGSSAKER

3.1

Statusrapport fra sektorene
Viser til vedlagte rapporter fra den enkelt sektor. Her er noen punkter i tillegg.
Rapport fra Sektor Toppidrett: Ma Wenting, status. Handlingsplan Toppidrett fulgte vedlagt
Rapport fra Sektor Bredde-/rekruttering: Engasjement for spiller-/klubbutvikler i 50 % fra 1.9.
Rapport fra Sektor Media: Streaming-kurs ble gjennomført med kun tre deltakere fra bordtennis.
Tross bra markedsføring av kurset er vi ikke fornøyd med antall deltagere fra bordtennismiljøet.
Særforbundsalliansen i har 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 finansieres
via sponsormidler fra Særforbundsalliansen. Vi produserte et bra program fra NM Eldre Junior.
Det lyktes oss også å få NRK til å komme på NM senior, som ga et innslag på Kveldsnytt.
Rapport sektor Arrangement: Rapport ble fremlagt.
Rapport fra Sektor Marked: Status Notodden Energi. Status Thon avtalen.
Rapport fra Sektor Organisasjon: Rapport ble fremlagt

3.2

Gjensidige stiftelsen og 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) og Gjensidigestiftelsen. Prosjektet går i
korthet ut på å rekruttere unge funksjonshemmede til bordtennis i samarbeid med
rehabiliteringssentre og sykehus. Søknaden til Gjensidigestiftelsen ble innvilget med kr 130 000,-.
Vi har foreløpig ikke mottatt svar på søknaden til LNU. Rapport for 2017 på LNU ble oversendt
09.03.2018.

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. Signalene vi nå får er at klubbene Fjell
og Heros er meget tilfredse med trener og tiltak. I disse klubbene har det også vært god
nyrekruttering. Disse klubbene ønsker å fortsette samarbeidet med Yeframov, mens dette er mer
usikkert med Laksevåg. Anders kan sikkert utfylle informasjonen her. Forbundsstyret har avsatt kr
100 000,- i tilskudd til prosjektet for 2018. Vi har mottatt et brev fra klubbene Fjell og Heros der de
tar opp muligheten for utvidet støtte og samarbeid om engasjementet for Yeframov. Vi ønsker å ta
opp denne dialogen med klubbene og regionen slik at vi kan finne frem til en god løsning.
Status i Region Sør:
Det er utarbeidet en handlingsplan iht vårt budsjett for 2018. Pelle Jarlebrand er godt i gang med
noen treninger og det er planlagt samlinger. Region Sør har budsjetter med en støtte inn i prosjektet
på kr 15 000,-, og to klubber ønsker også å bidra økonomisk, naturlig vis mot at de får ønsket hjelp.
Forbundsstyret har avsatt kr 70 000,- i tilskudd til prosjektet for 2018.
Status i Vikåsen BTK:
Der vet vi at prosjektet fungerer 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.
Forbundsstyret har avsatt kr 100 000,- i tilskudd til prosjektet for 2018.
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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.
Det er nå bestemt at Norge er kvalifisert med damelag, men ikke herrelag i årets VM. Vi sender nå
en invitasjon til Regionen med utkast til tidsplan og innhold. Vi vil også gjerne ha innspill fra
regionen på tema de ønsker å ta opp.

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 og ankesaken

4.2

Rapport fra Gen.sek
• Manglende låneinnbetaling fra Eiker BTK. Fremdrift og alternativer for oppfølging.
• Anleggsutvikling. Politisk prosess i NIF som legges frem på Ledermøtet
• Nye kriterier Post 3 – kategori 4 Verdier

4.3

NIF Ledermøte
Vi har mottatt invistasjon og informasjon om NIF Ledermøte som avholdes på Scandic
Gardermoen 25.-26. mai 2018.

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
• Oslostudentenes IK (OSI) Region Øst

V

NESTE MØTE

5.1

Planlagte møter
Neste styremøte blir i Halmstad 4.-5. mai

_____________
Erik Lindholm
President
_____________
Lise Solem Høeg
Styremedlem

_____________
Liv Sæther
Styremedlem

_________________
Christian Ibenfeldt
Visepresident

___________
Anders Hovden
Styremedlem

__________________
Olav Haraldseid
1. varamedlem

______________
Anders Haukedalen
Styremedlem

___________
Roar Frøseth
Styremedlem

___________________
Laura Krumina
2. varamedlem

______________________
Svenn-Erik Nordby (ref)
Gen.sek
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