
Protokoll 1 – 2022/23 – Styremøte NBTF Region Øst 

Sted NBTFs lokaler i Idrettens Hus, Ullevaal stadion, Oslo 

Tid Onsdag 30. november 2022, kl. 18.00 – kl. 21.30 

Styrets medlemmer 

o Leder  Øivind Eriksen, HamKam Bordtennis 

o Nestleder  Claus Tjelle, Askim IF Bordtennis 

o Styremedlem Camilla QinghuaYu Henriksen, Fokus BTK 

o Styremedlem Andreas Bangsund, Sarpsborg BTK 

o Styremedlem Jan-Egil Hauge-Johansen Gyllenstjärna-Nobilitatis, Fredrikstad BTK 

o Styremedlem Fredrik Nordsveen Johansen, Fokus BTK 

Sak 1  

Velkommen – Øivind 

Øivind Eriksen ønsket velkommen til styremøtet i NBTF Region Øst. Til stede på styremøtet var Øivind 

Eriksen, Claus Tjelle, Camilla QinghuaYu Henriksen, Andreas Bangsund, Jan-Egil Hauge-Johansen 

Gyllenstjärna-Nobilitatis og Fredrik Nordsveen Johansen. 

På årsmøtet 14. juni 2022 ble Øivind Eriksen, Claus Tjelle, Andreas Bangsund og Jan-Egil Hauge-

Johansen Gyllenstjärna-Nobilitatis valgt som henholdsvis leder, nestleder, styremedlem og 

styremedlem. Valgkomitéens leder, Stig Amundsen, fikk da i oppgave, i samarbeid med styrets leder, 

å rekruttere tre nye styremedlemmer til styret. To av tre mulige styremedlemmer, Camilla QinghuaYu 

Henriksen og Fredrik Nordsveen Johansen, ble rekruttert, og de to er nå formelt på plass i styret. 

Valgkomitéens leder klarte ikke å rekruttere det siste styremedlemmet, slik at styret består av totalt 

seks styremedlemmer.  

Det ble avholdt et styremøte i NBTF Region Øst 8. august 2022, med Øivind Eriksen, Claus Tjelle og 

Camilla QinghuaYu Henriksen til stede. De tre øvrige, Andreas Bangsund, Jan-Egil Hauge-Johansen 

Gyllenstjärna-Nobilitatis og Fredrik Nordsveen Johansen, meldte forfall. I og med at bare 50 % av 

styrets medlemmer møtte, tilfredsstilte ikke fremmøtet LOVNORM FOR REGIONER i Norges 

Bordtennisforbund, § 8.  Vedtakssaker fra styremøtet 8. august 2022 ble derfor behandlet i styremøtet 

30. november 2022, se sakene 3 – 6 i denne protokollen, og øvrige saker er inntatt i 

styremøteagendaen til styremøtet 30. november 2022. Sak 6.7 omhandler også regnskapsstatus per 

28. november 2022, i tillegg til regnskapsstatus 1. august 2022.     

Alle styremedlemmene presenterte seg, og fortalte om sin bordtennisbakgrunn, forventninger til 

styrearbeidet mv.  

Sak 2 

Godkjennelse av agendaen - Øivind 

Øivind orienterte om den utsendte agendaen, som ble godkjent av 5 av 6 styremedlemmer. 

Vedtak sak 2 Agendaen til Styremøte 1 – 2022/23 ble godkjent av 5 av 6 styremedlemmer.  



  Jan-Egil godkjente ikke vedtaket til sak 2.  

 

Sak 3 

Behandling av protokollen fra styremøtet 08. august 2022 – Øivind 

Øivind orienterte om at vedtakssakene fra styremøtet 8. august blir behandlet i styremøtet 30. 

november 2022, se sak 1, 3. avsnitt. Styret følger LOVNORM FOR REGIONER i Norges 

Bordtennisforbund.  

Styret var enig i følgende to prinsipper i forbindelse med spilleregler for styrearbeidet: 

Vedtak sak 3 1. Styrets medlemmer representerer hele regionen 

2. Etter styrediskusjon og etter at styrevedtak er gjort står et samlet bak det   

vedtaket som er foretatt    

Årsmøtedokumentene fra årsmøtet 14. juni 2022 ble gjennomgått. Dette var følgende dokumenter: 

 Invitasjon til årsmøtet 14. juni 2022 

 Årsberetning 2021/22 

 Regnskapet 2021 

Rapport fra kontrollutvalget 2021 

Budsjettet 2022 og 2023 

Protokoll fra årsmøtet 14. juni 2022 

Vedtak sak 3 Styret tok gjennomgangen til etterretning. 

Sak 4 

Status seriespillet – Claus 

Claus orienterte om status i seriespillet, se agendaens punkter 4.1 og 4.2.  

Sak 4.1  4. divisjon, 5. divisjon og serie for yngre 2022/23 inklusive premiering våren 2023 –  

Claus. 

Claus orienterte om at 4. - 5. divisjon og seriespillet for yngre går etter planen. Oppgavene med å skaffe 

premier ble fordelt på flere. Claus ordner pokaler til de tre beste lagene i 4.-5. divisjon og til «Årets 

spillere». Øivind og Camilla ordner med medaljer til seriespillet for yngre. Jan-Egil ordner med 

hovedpremiene i seriespillet for yngre, inkludert to premier for Årets Spillere. Det er totalt satt av kr 

8.000 kroner til premier i budsjettet for 2023. Jan-Egil og Øivind undersøker mulighetene for å skaffe 

sponsorer til seriespillet. Claus koordinerer arbeidet med premieringen, slik at de enkelte som har 

oppgaver med premiekjøp mv holder kontakten med Claus før innkjøp. 

Premiering i 4. og 5. divisjon vinteren/våren 2023 vil skje som tidligere år.  

Det vil bli en felles premiering i seriespillet for yngre i forbindelse med den siste samlerunden på 

Klemetsrud 26. mars. Det jobbes med hvilke premier de beste lagene skal få, og i tillegg vil alle spillerne 

få en individuell premie. 



Vedtak sak 4.1 Styret tok gjennomgangen til etterretning. 

Sak 4.2 4. divisjon, 5. divisjon og serie for yngre 2023/24 – planer og serieansvar – Claus 

Claus orienterte om at det er Harestua IL som står for tur til å administrere 4. og 5. divisjon sesongen 

2023/24. Det vil også bli undersøkt om det er nye klubber som ønsker å få opplæring i å administrere 

seriespillet. Når det gjelder seriespillet for yngre, blir det spennende å se hvordan utviklingen blir. 

Sesongen 2022/23 deltar 12 lag. Det kan bli mange flere lag til neste sesong. 

Vedtak sak 4.2 Styret tok gjennomgangen til etterretning. 

Sak 5 

Status regionstevner 2022/23 og regionmesterskap 2023, samt antall regionstevner 

2023/24 og regionmesterskap 2024 – Øivind 

Øivind innledet saken, og Claus orienterte om at Larkollen IL har arrangert den første regioncupen, at 

arrangør av neste regioncup, 11. – 12. februar 2023, er Fokus BTK, og at regionmesterskapet 

arrangeres i Bjølsenhallen av Oslo BTK 15. – 16. april 2023. Oslo BTK har fått tillatelse av styret i NBTF 

Region Øst til å arrangere regionstevnet i Bjølsenhalle etter en svensk modell. Styret hadde en kort 

diskusjon om antallet regioncuper og regionmesterskap sesongen 2023/24, og det var enighet om ikke 

gjøre noen endringer i den modellen vi følger, med to regioncuper og et regionmesterskap per sesong. 

Vedtak sak 5  Styret tok gjennomgangen til etterretning, og bestemte at det arrangeres to 

regioncuper og et regionmesterskap sesongen 2023/24. 

Sak 6 

Oppfølging av øvrige saker fra styremøtet 08. august 2022, herunder: 

Sak 6.1 Regionturnering 2023 – Øivind 

Det ble bestemt at regionen deltar i regionturneringen i 2023. Det er NBTF Region Midt-Norge som har 

tatt initiativet til denne regionturneringen. Øivind gir tilbakemelding til NBTF Region Midt-Norge om 

styrets beslutning.  Aktuelle datoer for arrangementet, som skjer i Trondheim, er 22. - 23. april og 17. 

- 18. juni. NBTF Region Øst vil skaffe en trener til laget/lagene. 

Vedtak sak 6.1 Styret bestemte at NBTF Region Øst deltar i regionturneringer 2023. 

Sak 6.2 Lavterskeltiltak 2022/23 – Øivind og Camilla 

Øivind og Camilla fortsetter arbeidet med å finne aktuelle lavterskeltiltak. Det kan være egne 

jente/damesamlinger eller egne turneringer. Dersom andre i styret har gode ideer, så kan Øivind 

og/eller Camilla underrettes. 

Vedtak sak 6.2 Styret tok informasjonen til etterretning. 

Sak 6.3 Trenertiltak 2022/23 – Andreas og Øivind 

Øivind og Andreas jobber videre med saken. Dersom andre i styret har gode ideer, så kan Andreas 

og/eller Øivind kontaktes. Styret holdes orientert. 

Vedtak sak 6.3 Styret tok informasjonen til etterretning.  



Sak 6.4 Inntektsbringende tiltak 2022/23 – Øivind og Jan-Egil  

Øivind og Jan-Egil får i oppgave å skaffe sponsorer til ulike tiltak innenfor NBTF Region Østs aktiviteter. 

De to holder styret orientert. 

Vedtak sak 6.4 Styret tok informasjonen til etterretning. 

Sak 6.5 Dameprosjekter 2022/23 – Øivind og Camilla 

Øivind og Camilla planlegger tiltak, og holder styret orientert. 

Vedtak sak 6.5 Styret tok informasjonen til etterretning. 

Sak 6.6 Andre tiltak 2022/23 – Øivind 

Det er aktuelt å gi støtte til lokale treningssamlinger med deltakelse fra nærliggende klubber, i stedet 

for store felles regionsamlinger, som regionen hadde før. Beløpet tenkes å være i størrelsesorden kr 

10.000 til arrangørklubben, hvis man også kan skaffe deltakelse fra andre klubber. Øivind lager et 

forslag til opplegg på dette. 

Vedtak sak 6.6 Styret tok informasjonen til etterretning. 

6.7 Regnskap per 1. august 2022 og per 28. november 2022 

Øivind la frem regnskapsoversikt for perioden 0101 – 010822. Regnskapet viste et underskudd på kr 

72.565,20 og med en saldo i NBTF Region Østs konto på kr. 666.326,80 per 010822. 

Øivind orienterte om regnskapet for perioden 0101 – 281122. Regnskapet viste et overskudd på kr 

59.901 og med en saldo i NBTF Region Østs konto på kr. 798.793 per 281122. 

Det ble bestemt at Øivind fører regnskapet for perioden 2022/23, og at Camilla tar ansvaret for 

faktureringen til klubbene av seriespillet og årskontingenter. 

Vedtak 6.7  Styret tok informasjonen om regnskapsstatus per 010822 og 281122 til etterretning. 

Styret vedtok at Øivind fører regnskapet for perioden 2022/23 og at Camilla 

fakturerer klubbene for deltakelse i seriespillet samt årskontingenten. 

Sak 7 

Oppstartspakke til nye bordtennisklubber i NBTF Region Øst – Øivind og Jan-Egil  

Det var enighet i styret om viktigheten av å støtte nye klubber med en oppstartpakke. Øivind utformer 

et forslag til støtte til nye klubber, og saken behandles på det neste styremøtet.  

Vedtak sak 7 Styret tok gjennomgangen til etterretning. 

Sak 8 

NBTF Region Østs hjemmesider – Øivind  

Øivind orienterte om NBTFs hjemmesider, og også om NBTF Region Østs plass på disse sidene. Det er 

behov for at NBTF Region Øst har en redaktør til vår del av hjemmesidene. Fredrik tar på seg denne 

jobben, og han vil få nødvendig opplæring av NBTFs Ghassan Chaer.  



Vedtak sak 8 Fredrik blir redaktør for NBTF Region Østs del av NBTFs hjemmesider 

www.bordtennis.no.  

Sak 9 

Situasjonen for bordtennisspillere i Ukraina – Øivind og Jan-Egil 

Styret diskuterte situasjonen, slik vi er kjent med den, og var enige om å oppfordre klubbene våre til å 

vurdere å gjøre positive tiltak for å støtte Ukraina. Jan-Egil nevnte et tiltak som er gjort i regi av Oslo 

BTK, som omhandler innsamling av klær. Det er viktig at slike positive blir beskrevet på våre 

hjemmesider, for å motivere andre klubber til å gjøre tilsvarende.  

Vedtak sak 9  Jan-Egil skriver om tiltaket som er gjort i Oslo BTK, og artikkelen legges ut på våre 

hjemmesider etter avstemming med Øivind. 

Sak 10 

150-årsjubileet for bordtennis i 2024 – Øivind og Jan-Egil 

Styret diskuterte ulike jubileer som nærmer seg for bordtennisen. Det gjelder både ITTFs 100-

årsjubileum i 2026, bordtennisens 150-årsjubileum i 2024, samt at bordtennisens årlige dag, Table 

Tennis Day, fra og med 2023 endres til 23. april, fra 6. april. Table Tennis Day administreres av ITTF. 

Vedtak sak 10 Øivind orienterer NBTF om de kommende jubileene. 

Sak 11 

Miljøbevissthet – Jan-Egil  

Styret diskuterte temaet, og 5 av 6 styremedlemmer konkluderte med at regionen videreformidler et 

ønske fra styret i NBTF Region Øst om at NBTF lager og administrerer en Facebook-side for brukt og 

brukbart bordtennisutstyr.  

Vedtak sak 11  Øivind orienterer NBTF om at regionen henstiller om at NBTF lager og administrerer 

en Facebook-side for brukt og brukbart bordtennisutstyr. Vedtaket til sak 11 ble 

godkjent av 5 av 6 styremedlemmer. Jan-Egil godkjente ikke vedtaket til sak 11.  

Sak 12 

Vennskapsklubber i Sverige – Jan-Egil  

Jan-Egil innledet om temaet, og styret vil oppfordre klubbene våre til å vurdere å etablere kontakt med 

aktuelle svenske klubber. 

Vedtak sak 12 NBTF Region Øst oppfordrer klubbene i regionen om å vurdere å etablere kontakt 

med aktuelle svenske klubber.  

Sak 13 

Streaming av styremøtene – Jan-Egil 

Saken ble trukket, og ble ikke behandlet på dette styremøtet. 



Sak 14 

Eventuelt 

Følgende saker ble diskutert/behandlet: 

Sak 14.1 Påmelding – Jan-Egil  
Kvaliteten på påmeldingene fra flere klubber ble diskutert. Øivind orienterte om at NBTF vurdere å 
kjøpe et nytt system, STUPA, som også omhandler påmeldinger, slik at TT Coordinator etter hvert fases 
ut. 
 
Vedtak sak 14.1 NBTF Region Øst avventer hva NBTF velger å gjøre opp mot anskaffelse av 

STUPA.  
 
Sak 14.2 Påmeldingsfrist lagserien - Claus 
Det er et problem at mange klubber melder på sine lag etter at påmeldingsfristen er gått ut. Det 
oppfordres til å være tydelige på frister, gjerne sende ut purremail noen dager før påmeldingsfristen 
går ut. Vi opplever også at spesielt nye klubber ikke alltid forholder seg til eksakte påmeldingsfrister. 
Det er viktig for oss å være fleksible her slik at vi får med alle klubbene.   

Vedtak sak 14.2 NBTF Region Øst bes være oppmerksom på ovennevnte og utvise 
fleksibilitet. Vedtaket til sak 14.2 ble godkjent av 5 av 6 styremedlemmer. 
Jan-Egil godkjente ikke vedtaket til sak 14.2. 

 
Sak 14.3 Premiering 4. og 5. divisjon - Claus 
De siste sesongene har NBTF Region Øst gjennomført det prinsippet at man lagspill får laget kun en 
pokal som premie, og spillerne på laget får ikke medaljer. Oslo BTK har rettet en henvendelse til NBTF 
Region Øst om at det også deles ut individuelle medaljer til spillerne på de tre beste lagene i hver 
avdeling/divisjon. 

I årets 4. og 5. divisjon planlegger Claus at det gjennomføres premiering som tidligere, med pokaler til 
de tre beste lagene i hver divisjon/avdeling. 

Vedtak sak 14.3 NBTF Region Øst gjennomfører premiering som tidligere i 4. og 5. divisjon. 

Sak 15 

Neste styremøter - Øivind 

Dato for neste styremøte blir bestemt senere, men vil trolig være i løpet av februar. 

Vedtak sak 15 Dato for det neste styremøtet blir i løpet av februar, og endelig dato 

avklares per e-mail mellom styremedlemmene. Vedtaket til sak 15 ble 

godkjent av 5 av 6 styremedlemmer. Jan-Egil godkjente ikke vedtaket til sak 

15.  

Claus Tjelle/referent 


