
Årsmøtet ble avholdt i Norges Bordtennisforbunds møterom US 1010 - Ullevål Stadion. 

 

Deltakere 

Fra styret   Øivind Eriksen, Hamarkameratene 

   Claus Tjelle, Askim BTK 

   Andreas Bangsund, Sarpsborg BTK 

Fra klubbene   Anne Haug, Kobra BTK 

    Bengt Paulsen, Dal IL 

    Stig Amundsen, Harestua IL 

Forfall fra styret  Jan Bergersen, Frank Larsen, Aleksander Harildstad og Monica 
Haugen 

 

1. Åpning  

Regionen Østs leder, Øivind Eriksen, ønsket velkommen til årsmøtet.  

 

2. Valg av dirigent/referent  

Øivind Eriksen ble valgt til dirigent. Claus Tjelle ble valgt til å føre protokollen. Anne Haug og 
Bengt Paulsen ble valgt til å signere protokollen.  

 

3. Godkjenning av formalia  

Innkalling med dagsorden, som var annonsert på NBTF sin hjemmeside, Region Øst sin side på 
Facebook og ved e-post til klubbene 6. mai 2022, ble gjennomgått. Innkalling og dagsorden ble 
godkjent.  

 

4. Årsberetning  

Årsberetningen for 2021-22 ble gjennomgått og godkjent, med en liten forandring. I års-
beretningen står at det er gjennomført ett fysisk styremøte. Det riktige er to styremøter.  

 

 

 



5. Regnskap 2021 

Regnskapet for 2021 ble gjennomgått og godkjent. Kontrollutvalgets leder, Kristin Eng, har 
revidert og godkjent regnskapet, og dette er dokumentert gjennom «Rapport fra 
Kontrollutvalget». Regnskapet for 2021 viste et overskudd på kr 127.273,04, og egenkapitalen per 
31. desember 2021 var kr 738.892. 

 

6. Innkomne forslag 

Det har kommet to forslag til årsmøtet, begge forslagene fra Oslo BTK. 

 

Forslag 1 fra Oslo BTK 

«Oslo BTK tycker det är dags att vi försöker få till en gutte- og ev jenteserie till nästa säsong. Vi har 
ett behov för att ge barn i 9-13 år ett bättre tillbud.  

Vi tycker att starta en serie i åldern 11 och 13 borde vara bra. Upplägget lite det samma som 4-5 
div att man samlar lagen för att spela 2-3 rundor på en dag.  

Detta måste sälgas in till klubbarna. Vi tycker man börjat med de 2 ålders klasserna. Blir detta bra 
kan, man fundera på 9 års klasse och ev 15 års klassen. Samt jenteklasse.» 

 

Vedtak 

Det nye styret fikk årsmøtets godkjennelse til å sondere mulighetene til å starte opp med en serie 
for yngre fra og med sesongen 2022/23. Yngre spillere kan delta både i det ordinære seriespillet (4. 
og 5. divisjon) og den nye serien for yngre, hvis ikke kampene går samme dag. Det nye styret 
bestemmer regelverket for seriespillet, inklusive hvordan serien skal gjennomføres. 

 

Forslag 2 fra Oslo BTK 

«Oslo BTK och andra klubbar, ledare o föreldrar har reagerat på tidsättning av konkurancer i 
regionen. 

Tidsättning av klasser har vart dårlig på några av regionens cuper förr säsongen. Detta kan skyllas 
att vi ikke har lärt oss detta på ett ändamålsenligt sätt. 

Oslo BTK har vart i kontakt med Svenska bordtennisförbundet för att få veta lite hur de gör på 
deras stevne arrangements kurs. Kursplanen är en helt annan än vad vi har här i Norge. Det läggs 
stor vikt på tidsättning. Betydligt mera än avd vi har gjort här. Oslo BTK föreslår att vi bör se på en 
ny runda på kurser i Region och även på nationellt plan för att få opp standarden på 
arrangementen.» 

 

 

 



Vedtak 

Årsmøtet ga det nye styret mandat til å revidere retningslinjene for regioncupene. Oslo BTK står 
fritt til å teste ut det systemet som brukes i Sverige i klubbens regioncup kommende sesong. Ellers 
henstiller årsmøtet arrangørklubbene til å ta nødvendige kurs for gjennomføring av regioncup. 

 

7. Fastsettelse av kontingenter  

Årsmøtet vedtok ingen endringer når det gjelder årskontingenten fra klubbene til Region Øst.   

 

8. Budsjett  

Styrets forslag til budsjett for 2022 og 2023 ble behandlet og godkjent med følgende justeringer.  

 

Budsjettet for 2022 ble justert som følger 

Kontonummer 3440 – NBTF-støtte regionsamlinger ble økt fra kr 10.000 til kr 15.000.   

Kontonummer 7457 – Tilskudd drift 4. og 5. divisjon ble økt fra kr 100.000 til kr 110.000. 

Disse to justeringene medfører at «Resultatet» for 2022 ble endret fra kr 32.000 til kr 27.000. 

 

Budsjettet for 2023 ble justert søm følger 

Kontonummer 3440 – NBTF-støtte til regionsamlinger ble økt fra kr 12.000 til kr 17.000. 

Kontonummer 6730 – Utgifter regionsamlinger ble økt fra kr 0 til kr 20.000. 

Kontonummer 7457 – Tilskudd drift 4. og 5. divisjon ble økt fra kr 104.500 til kr 114.500. 

Disse tre justeringene medfører at «Resultatet» for 2023 ble endret fra – kr 12.500 til – kr 37.500.  

 

Vedtak  

Budsjettene for 2022 og 2023 ble vedtatt, med ovennevnte justeringer. Styret får mandat til å 
iverksette tiltak innenfor angitt ramme (resultat). 

 

9. Valg  

Valgkomiteens leder, Stig Amundsen, orienterte om valgkomiteens arbeid. Han orienterte om at 
det har vært krevende å finne kandidater til alle posisjonene i styret. To av medlemmene i styret 
var ikke på valg (Øivind Eriksen og Andreas Bangstad). I innstillingen fra valgkomiteen er det ingen 
kandidater til tre av posisjonene som styremedlemmer. Innstillingen fra valgkomiteen var som 
følger: 

      



Leder  Øivind Eriksen, Hamarkameratene, ikke på valg (tidligere valgt 2021 - 2023) 

Nestleder Claus Tjelle, Askim BTK, valgt for ett år (2022 - 2023)  

Styremedlem Jan-Egil Hauge-Johansen, Fredrikstad BTK, valgt for to år (2022 - 2024) 

Styremedlem Andreas Bangsund, Sarpsborg BTK, ikke på valg (tidligere valgt 2021 - 2023) 

Styremedlem  Ingen kandidat 

Styremedlem Ingen kandidat 

Styremedlem Ingen kandidat 

 

Årsmøtet valgte Claus Tjelle og Jan-Egil Hauge-Johansen i funksjonene som nestleder og 
styremedlem. 

 

Vedtak 

Årsmøtet ga valgkomiteens leder Stig Amundsen i oppgave, i samråd med det nye styret, å finne 
tre nye styremedlemmer til styret innen det neste styremøtet.  

Styret bestemmer på neste styremøte hvilke(n) av person(ene) i styret som skal ha oppgaven som 
kasserer.  

 

Kontrollutvalg 

Jan Berner, Oslo BTK - valgt som leder for ett år (2022 – 2023) 

Kristin Eng, Fokus BTK - valgt som medlem for ett år (2022 – 2023) 

 

Valgkomité  

Frank Larsen, Larkollen BTK - valgt som leder for ett år (2022 – 2023) 

Jan Bergersen, Fokus BTK - valgt som medlem for ett år (2022 – 2023)  

 

Representanter til NBTFs ting m.m.  

Styret gis fullmakt til å bestemme hvem som skal representere Region Øst  

på NBTF sitt Ting. 

  



15. juni 2022 

 

 

 

 

 

 

15. juni 2022 

 

 

 

Anne Haug Bengt Paulsen 

 

Claus Tjelle 

Bengt Paulsen (Jun 15, 2022 14:15 GMT+2)
Bengt Paulsen

Anne Haug (Jun 15, 2022 21:43 GMT+2)
Anne Haug
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