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NORGES BORDTENNISFORBUNDS 50. ORDINÆRE TING
Bodø, 11.- 12. mai 2019
PROGRAM (foreløpig)
Fredag 10. mai
17 00
19 30
21 30

22 45

NBTF Styremøte
Sosialt med middag. Havets delikatesser - Skaldyraften – Nyholm Skandse.
Havsafari til Saltstraumen.
Middag og havsafari er individuelt med påmelding
Vi må naturlig nok ta forbehold om været når det gjelder båtsafari i Saltstraumen
Tilbake på hotellet

Lørdag 11. mai
0830 - 10 30 Aktivitet i nærområdet med to (væravhengige) alternativer
1. Tur til Keiservarden med guider ( ta med gode tursko/tøy).
2. Bordtennisturnering i Bankgatahallen.
11 30 – 11 45 Åpning av tinget ved President Erik Lindholm
11 45 – 12 45 Hilsen fra NIF representant Marit Roland
Tema: Ny anleggspolitikk og modernisering i norsk idrett
13 00 - 14 00 Lunsj
14 00 – 14 30 Godkjenne saksliste og forretningsorden
Valg av dirigenter, sekretærer, desisorer, redaksjons- og reisefordelingskomité
Godkjenne fremmøtte representanter
14 30 – 16 30 Behandle årsberetninger og regnskap 2017-18
16 30 – 17 30 TEMA (foreløpig åpen post fordi det ikke var kommet inn lovforslag)
17 30 – 18 00 Kaffepause
18 00 – 19 00 Vedta budsjett for 2019.
Vedta klubbenes årskontingent til forbundet
20 00
Tingmiddag på hotellet.

Søndag 12. mai
0900 - 1200
12 00 - 13 00
13 00 - 15 00
15 00 - 15 05
15 05 - 15 15
15 30

Langtidsplan og budsjett 2020 - 2021
Lunsj
Valg
Bestemme sted og tid for neste Ting
Tinget avsluttes med presidentens fremtidsappell
Vel hjem

1740

Flyavgang (variabelt og individuelt)

Vi tar forbehold om at det kan bli mindre justeringer i tidsplanen.
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SAKSLISTE
Sak 1

Godkjenne de fremmøtte representanter

Sak 2

Godkjenne innkalling, saklisten og forretningsorden

Sak 3

Valg av
2 dirigenter
2 sekretærer
Redaksjonskomité bestående av 3 medlemmer
2 desisorer, representanter til å undertegne protokollen
Reisefordelingskomite, bestående av 2 medlemmer

Sak 4
Sak 5
Sak 6

Behandle forbundets årsberetning 2017-2018
Behandle forbundets årsregnskap for 2017 og 2018
Behandle innkomne lovforslag og saker

Sak 7
Sak 8
Sak 9
Sak 10
Sak 11

Fastsette klubbenes årskontingent til forbundet
Vedta budsjett for året 2019
Behandle Langtidsbudsjett 2020 - 2021
Valg
Bestemme sted og tid for neste Ting
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Sak 1

GODKJENNING AV TINGREPRESENTANTER

NBTF STYRE
1
2
3
4
5
6
7

Erik Lindholm
Christian Ibenfeldt
Liv Sæther
Anders Hovden
Anders Haukedalen
Roar Frøseth
Olav Haraldseid

NBTF
NBTF
NBTF
NBTF
NBTF
NBTF
NBTF

REGIONER
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Øivind Eriksen
Ragna Grindheim
Stig Amundsen
Jonny Ternlind
Tor Anders Rasmussen
Ane Handegård
Jørn Wilhelmsen
Karl Ivar Hoff
Elisabeth Halsbakke

Region Øst
Region Øst
Region Øst
Region Nord
Region Nord
Region Nord
Region Midt
Region Midt
Region Midt

KLUBBER
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Don Alexander
Dina Høgås Thorsen
Espen Wiik
Otto Hatlebakk
Daniel Malmberg
Marianne T Hornes
Petter Franck
Gard Olsen
Sven Wertebach
Margo Olavesen
Sindre Åteigen
Odd Arve Gulliksen
Kjersti Aagard
Håvard Halsteinli
Somjit Werstad
Ivar Magne Nedal
Egil Hauge
Kevin Aall

Sp kl Heros
Bodø BTK
Bodø BTK
Laksevåg BTK
Fornebu BTK
Fornebu BTK
Oppegård BTK
Oppegård BTK
B-72
B-72
B-72
Fokus
Fokus
Fokus
Trondheim BTK
Trondheim BTK
Hvam IL
Husøy BTK
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NBTF
35
36
37
38
39
40
41
42

Svenn-Erik Nordby
Bengt Paulsen
Ghassan Chaer
Odd Gustavsen
Marit Roland
Anne Haug
Andreas Berggreen
Kevin Johansen

UTEN STEMMERETT
NBTF Gen.sek
NBTF Sports-/Utviklingssjef
NBTF Administrasjon
Æresmedlem
NIF, styremedlem
NBTF, Leder Veterankomiteen
NBTF, Leder Kontrollkomiteen
NBTF, Leder Valgkomiteen

OBSERVATØRER
43

Sven Martin Olsen

Bodø BTK

44

Andreas Wiik

Bodø BTK
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Sak 2

GODKJENNING AV TINGETS FORRETNINGSORDEN

Tingets forretningsorden:
1.

Tinget ledes av de valgte dirigenter. Disse ordner seg imellom ledelsen av møtet.
Protokollen føres av de valgte sekretærer som selv fordeler arbeidet.

2.

Ingen representant må gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak.
Taletiden settes til 5 min. første gang og 3 min. 2. og 3. gang. Representanter
som forlanger ordet til forretningsorden, har 1 min. taletid.

3.

Alle forslag må leveres skriftlig til dirigentene og må være undertegnet av
forslagstilleren. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag kan ikke
settes frem etter at strek er satt, eller etter at saken er tatt opp til votering.
Forslag kan bare fremmes i saker som står på dagsorden.

4.

Dirigentene kan foreslå forkortet taletid og strek for de inntegnede talere.

5.

Forslag til kandidater skal være dirigent i hende senest en -1- time før valg.

6.

Forslag og vedtak føres inn i protokollen, med angitte stemmer for og mot.
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Sak 3

Valg av TINGET'S "ADMINISTRASJON"

Styrets forslag til dirigenter:
Øivind Eriksen og Olav Haraldseid
Styrets forslag til sekretærer:
Bengt Paulsen og Ghassan Chaer
Styrets forslag til redaksjonskomite:
Jørn Wilhelmsen, Ragna Grindheim og Gard Olsen
Styrets forslag til reisefordelingskomite:
Bengt Paulsen og Ghassan Chaer
Styrets forslag til desisorer
Håvard Halsteinli og Ane Handegård

Sak 4

Behandle årsberetning 2017-2018

Årsberetning 2017 – 2018 følger vedlagt som eget dokument

Sak 5

Behandle forbundets årsregnskap for 2017 og 2018

Årsregnskap 2017 – 2018 følger vedlagt som en del av Årsberetningen
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Sak 6
INNKOMNE FORSLAG

Behandling av innkomne saker
I henhold til NBTFs lov § 7-1 og § 7-2, vedtas endringer i NBTFs Konkurransereglement
og Representasjonsreglement, av NBTFs styre. Forslag av stor prinsipiell betydning kan
overføres Tinget dersom NBTFs styre vedtar det, eller dersom minst to regioner skriftlig
krever det innen høringsfristen.
Det har ikke kommet inn noen Lovsaker til behandling på Tinget.
Styret har ikke fremmet noen av de innkomne forslag til endringer i Representasjons-/
Konkurransereglementet for Tinget. Disse ligger ute til høring med svarfrist 28. april.
Det foreligger altså ingen innkomne forslag til behandling på Tinget, med unntak av
innkommet forslag under Langtidsplan-/budsjett fra Laksevåg BTK.
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Sak 7
Fastsettelse av årskontingent

Styrets forslag til årskontingent for alle klubber i perioden 2020 - 2021
Forslag
Styret forslag er at nåværende årskontingent opprettholdes- uten endringer.
Årskontingent
Årskontingenten opprettholdes uforandret på Kr.1000,- for klubber med færre enn 50
medlemmer og kr 2000,- for klubber med 50, eller flere medlemmer

11

Sak 8
Budsjett 2019

12

Busjett 2019
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14

15

16
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Sak 9
Langtidsbudsjett 2020-2021

19

Langtidsplan og langtidsbudsjett 2020-2021
- med kommentarer til Langtidsbudsjettet

Innledning
Idretten lyktes i 2014 å endre tippenøkkelen i favør av idretten fra 45,5 til 64 %. Det
fremgikk også av NIFs Langtidsbudsjett 2016-2019 at de la opp til en vekst i tilskuddene
innenfor Post 2, 3 og 4. Vår ambisjon og forventning var naturligvis at noe av dette
skulle tilfalle oss. Økning i tilskudd avhenger normalt av den vekst vi kan vise til mht
medlemstall, aktivitetsutvikling, antall utdanningstiltak, politisk riktig utvikling i
verdispørsmål og resultater på toppidretten. Nå ble det dessverre slik at NIF i 2013
vedtok å innarbeide en ny tilskuddsmodell for Post 3 (breddemidler). Konsekvensen av
den omleggingen skulle dessverre vise seg å bli nærmest katastrofal for oss. Totalt har
vi fått redusert tilskuddene på Post 3 fra kr 2 250 000,- (2012) til 1 519 867 (2019).
Prognosen var at vi skulle ned til ca kr 1,4 mill, men vi har underveis lykkes med en
politisk løsning som innebar en frys i et år og frem til ny modell skulle vedtas. Denne
prosessen har imidlertid tatt mye lengre tid enn forventet og idrettsstyret opphevet frys
med den konsekvens at tilskuddet på Post 3 fortsatte å falle ned mot måltallet. De
øvrige postene har bare hatt marginale endringer og dersom vi ikke lykkes med en
radikal økning i antall medlemmer og klubber så vil nok tilskuddet på Post 2 være
noenlunde stabilt i neste 2-årsperiode. Moderniserings- og digitaliseringsprosessen som
ble igangsatt i 2018 – 2019 har videre ført til at det faktisk ble en reduksjon i tilskuddet
også på Post 2 for 2019. I forbindelse med moderniseringsprosessen er det nå iverksatt
en omfattende evaluering både fra KUD og NIF der man evaluerer Post 1, 2, 3 og 4 og
nye modeller kan forventes å få en effekt tidligst fra 2020. De siste årene så har
tilskuddene til klubber økt betydelig gjennom LAM, Momskompensasjon og
Grasrotandelen, noe som har bidratt til en styrket økonomi for idrettslagene. I 2018 ble
også Grasrotandelen endret fra 5% til 7%, som bidro til at Grasrotandelen endte på 649
millioner kroner til lag, foreninger, organisasjoner. Det er økning på 194 millioner - eller
42,6 prosent - fra 2017. I gjennomsnitt betyr tallene at den mottakeren som i 2017 fikk
70.000 kroner via Grasrotandelen, har fått 100.000 kroner for 2018.
Budsjettet for 2019 er historisk høyt og det kan ikke forventes at budsjettet for 20202021 kan ligge på samme inntektsnivå. Dette skyldes tilskuddet fra VI-stiftelsen/OLT på
kr 800 000,- og Sparebankstiftelsen DNB i 2019 på 2,1 mill. Konsekvensen av et bortfall
av tilskuddet fra Sparebankstiftelsen DNB vil føre til en lavere momskompensasjon som
regnes ut på grunnlag om total omsetning (med noen fradrag).
Forbundet har fortsatt en meget god økonomi, men må likevel være forberedt på
hardere prioriteringer. Det meste av tilskuddene er imidlertid øremerket til spesielle
formål (bredde, topp, para) og vi står altså ikke fritt til å benytte midlene slik noen
kanskje skulle ønske. I våre prioriteringer er det viktig å tenke resultater og hva som kan
gi oss bedre rammevilkår på kort og lang sikt. Derfor blir dette en viktig debatt på årets
ting.
I den fremlagte skisse til Langtidsbudsjett har vi kun lagt rammene for den enkelte
sektor fordi det i stor grad er sektorene selv som prioriterer satsingsområder innenfor
sin sektor basert på vedtatte strategi- og tiltaksplaner. Tinget vil imidlertid kunne komme
med signaler og vedtak som gir det nye styret føringer for prioriteringene.
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SEKTOR FINANS - Inntekter
1. Tilskudd fra NIF Post 2
Denne summen består av overføringer fra NIF som rammetilskudd, og
integreringsmidler. Dette er å anse som et rammetilskudd til sentral drift og aktivitet.
Det har skjedd en positiv utvikling mht støtte til funksjonshemmede (para) som
utgjør en øremerket del av denne rammen. Dersom vi ikke øker antallet aktive
medlemmer og/eller klubber må vi regne med at dette tilskuddet i 2020 vil være på
samme nivå som i 2019, og med en mulig liten økning i 2021.
2. Post 3- breddemidler
Fra 2003 har departementet øremerket midler til barn- ungdom og bredde under
”Post 3” i spillemiddeltildelingen til NIF. Tildelte midler på denne posten fra NIF var
tidligere basert på en omfattende søke- og rapporteringsprosess fra NBTF til NIF.
Den nye modellen er basert på medlemstall, vekst i medlemstall, antall
kompetansetiltak, kurs/klubbmøter og verdispørsmål for barne- og ungdomsidretten.
Prognosen for innfasing av den nye modellen tilsa at vi ville få en reduksjon på
denne posten på ca kr 850 000,- frem til 2016 (fra 2 250 000 til ca kr 1 400 000,-).
Det lyktes oss altså å bremse opp denne negative utviklingen noe, men for de neste
årene er det ikke forventet noen vekst for NBTF. Evalueringen av Post 3 har
dessverre blitt utsatt gang på gang og dette har ført til at modellen som ble innført i
2013 har fått leve uendret videre. Vi har spilt inn i de prosesser som pågår at
tildelingsmodeller må bidra til å sikre et mangfold i norsk idrett noe som tilsier at
modellene i mindre grad bør belønne antall medlemmer. Det bør i større grad være
volumet på aktivitetene som er tellende og ikke utelukkende antall aktive personer.
Her pågår også en debatt om hva som er en «aktiv», noe som også vil kunne få
store konsekvenser for tilskuddsmodellene og hvilke tilskudd dette fører til.
3. Post 4 – Tilskudd fra NIF/Olympiatoppen
Tilskudd fra NIF på denne posten har vært stabilt de siste årene. Tilskuddene vi har
oppnådd tilfaller para basert på topp internasjonale resultater.
I Toppidrettsrapporten (NIF) står følgende: «Med dagens begrensede ressurser er
det en bevisst prioritering å satse på idretter hvor Norge har spesielle klimatisk og
kulturelle forutsetninger for å lykkes, samt idretter som har utviklet en
toppidrettskultur på høyt internasjonalt nivå. Særforbundenes satsing innenfor
toppidrett for personer med funksjonsnedsettelse (para) er kun unntaksvis god nok.
OLT vil prioritere de forbundene som viser egen evne og vilje til å utvikle
paraidretten». Vi er utvilsomt et av de forbundene som OLT har tro på. Vi er nå et av
9 særforbund som også mottar tilskudd fra OLT/VI-stiftelsen som er et nystartet
utviklingsprosjekt i 2019. Dette prosjektet har et 8 års perspektiv og NBTF har
foreløpig inngått en avtale med OLT som gjelder i 5 år forutsatt at vi leverer iht mål
og tiltaksplaner.
4. Inntekter fra egen organisasjon
Dette er i hovedsak klubbenes årskontingent, serieavgifter og spillerlisensen. Her er
kun små endringer de siste årene og dersom Ting/NBTFs styre ikke vedtar å endre
disse så vil inntektsgrunnlaget her de neste årene forbli tilnærmet uendret.
Sammenlignet med andre idretter er inntektene til NBTF fra medlemmer og
underliggende ledd svært lav. Samtidig har det vært en utvikling de siste årene der
det er gitt økte inntekter til klubbene gjennom LAM og Grasrotandelen. Dette er
midler som også finansieres av spillemidlene. En vurdering vi som organisasjon må
gjøre er hvorvidt vi skal øke inntektene fra underliggende ledd, eller legge større
ansvar for enkelte prosjekter over på klubber/regioner.
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5. Bingo og lotterier
Vi har i flere år hatt bingo, noe vi har klart å opprettholde gjennom avtaler som vi
tror vil opprettholdes også de neste to årene. Vi burde ha et større potensial på
lotterier, men det er avhengig av om klubbene selv ønsker å selge lodd, der de
sitter igjen med 50%.
6. Momskompensasjon
Dette er en kompensasjonsordning gjennom NIF som baserer seg på rapportert
omsetning. Reglene for denne ordningen blir noe endret fra 2019 uten at vi tror at
dette vil få særlige konsekvenser for NBTF. Denne vil bli redusert i 2020 og 2021
fordi totale inntekter i 2019 er høyere enn normalt grunnet tilskuddet fra
Sparebankstiftelsen DNB.
7. Kommersielle inntekter
Dette er hovedsakelig sponsorinntekter og diverse salg.
Pr dato har vi samarbeidsavtaler med STIGA, Thon Hotels, Gjensidige Forsikring,
Cara AS, Gerflor, Rallarkraft, Idrettsbutikken og TTEx, som gir oss det budsjetterte
beløp. Det er en kontinuerlig prosess der vi jobber med nye avtaler.
Vi hadde i flere år en avtale med Norsk Tipping gjennom Særforbundsalliansen og
NIF, men denne opphørte dessverre i 2018.
8. Finans- og renteinntekter
Som en konsekvens av at egenkapitalen er noe redusert fra tidligere år og at
innskuddsrenten har falt er ikke inntekten her like høy som for noen år tilbake, men
dette er likevel en god og sikker inntekt. Nå kan det se ut til at rentene vil stige noe
de nærmeste årene, uten at det vil få store utslag på inntekten.
9. Media-/hjemmeside
Vi har pr i dag ingen inntekter på vår hjemmeside.
10. Fornebu – STIGA nasjonale treningssenter
Inntektene her kommer fra utleie til klubb, NTG og noe andel av samarbeidsavtaler.
NBTF har en leieavtale med Bærum kommune.
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Utgifter
11. TOPPIDRETT
Tilskuddene fra OLT er i sin helhet øremerkede midler til funksjonshemmede/para.
Til funksjonsfriske er tilskuddet fra OLT i 2019 lik null og det er vel heller ikke å forvente
at det blir inntekter derfra de nærmeste 2 årene. Det er naturlig vis en stor utfordring å
kunne opprettholde et noenlunde nivå på toppidrettssatsningen når vi ikke mottar noe
offentlige midler til dette formål ut over det som er mulig å bruke fra Post 2.
12. BREDDE – REKRUTTERING
I Langtidsbudsjettet til NIF legges det opp til en økning i tilskuddene, men som vi har
omtalt tidligere har dette ikke hatt en positiv konsekvens for oss. Vi har tvert imot måttet
redusere budsjettene på breddesektoren.
All utdanning av trenere, dommere og ledere ligger under sektor bredde og vi mottar
både VO-midler og Post 3 midler for gjennomførte kompetansetiltak. NBTF har i mange
år hatt et Kategori 1 og 2- prosjekt der forbundet har bidratt med økonomisk støtte og
kompetanse. I budsjettene for 2017, 2018 og 2019 la styret opp til mer regionale trener/klubbutviklingsprosjekter. Dette vil således kunne støtte opp under en bredere satsing
på klubbnivå. Det forutsettes at dette skjer i nært samarbeid med klubber og regioner
som selv har vært initiativtakere til dette. Hvorvidt disse prosjektene skal fortsette i
2020-2021 vil være en prioriteringssak for Ting og nytt forbundsstyre. I 2019 har vi en
inntekt på 2.1 mill fra Sparebankstiftelsen DNB som vi ikke kan regne med inn i et
langtidsbudsjett for 2020-2021.
13. ORGANISASJON
Her er det bare lagt opp til justeringer iht pris- og kostnadsutvikling. I 2020 går
nåværende Generalsekretær av med pensjon. Det vil kunne få innvirkning på
bemanningen på forbundskontoret. Denne prosessen er initiert av det nåværende
styret, men det vil være det påtroppende styret som fullfører denne prosessen med de
konsekvenser det måtte få for budsjettet.
14. ARRANGEMENT
Det er ikke planlagt noen større internasjonale arrangement i NBTF-regi i 2019-2021.
Det vil nok komme inn EM/VM- kvalifiseringskamper i 2020-2021 som vil føre til
kostnader på arrangement og toppidrett.
15. RESULTAT
Budsjettet viser et budsjett i balanse for alle årene 2019-2021. Tinget bør også gi sitt
signal om hvilke forventninger man skal ha til balansen i de fremtidige budsjetter.
16. EGENKAPITAL
Forbundets egenkapital er positiv og god. Ved å legge opp til fremtidige underskudd vil
det naturlig vis påvirke egenkapitalen og samtidig redusere renteinntektene, som
fortsatt er en viktig inntektskilde. I balansen ligger vår leilighet i Stavangergata i Oslo
bokført med anskaffelsesverdi og ikke markedsverdi, som i dag er vesentlig mye
høyere.
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FORBUNDSTINGET I BODØ 2019, FORSLAG TIL DEBATT
Forslagsstiller: Laksevåg Bordtennisklubb
Laksevåg Bordtennisklubb ber om at tinget 2019 for eksempel under langtidsplanen diskuterer
hvordan vi skal bli flere i bordtennissporten i Norge. I den debatten bør NBTF åpne med en
klargjøring av bruken av post 3 de siste årene og hva en tenker seg i fremtiden.
Det er ingen tvil om at bruken av disse ca.1,4 millionene ikke gir økning i antall spillere i sporten
vår. En debatt mellom forbund og klubbene på tinget vil derfor være en god start for det nye
styret og bruken av disse frie midlene.
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LANGTIDSBUDSJETT 2020 - 2021
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Sak 10
Valg
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Valgkomiteens innstilling til NBTF 2019-2021
Styre:
President:
Visepresident:
Styremedlemmer:

Varamedlem:
Varamedlem:

Christian Ibenfeldt, Laksevåg BTK
Liv Sæther, B-72
Anders Hovden, Laksevåg BTK
Anne Haug, Kobra BTK
Roar Frøseth, Tingvoll BTK
Tor-Anders Rasmussen, Rana BTK
Anders Haukedalen, B-72
Randi Nordsveen, Fokus BTK
Therese Andersen, Randesund BTK

Komiteer:
Kontrollkomite:
Leder:
Nestleder:
Medlem:
Varamedlem:
Lovkomite:
Leder:
Nestleder:
Medlemmer:
Varamedlemmer:

Andreas Bergreen, Fjell-Kameraterne
Ragna Grindheim, B-72
Espen Wiik, Bodø BTK
Sven Martin Olsen, Bodø BTK

Erik Rasmussen
Lise Høeg, Trondheim BTK
Erik Eidesen, Tromsø BTK
Monica Haugen, B72
Tor Bakke Spkl. Heros
Ane Handegård, Bodø BTK

Disiplinær- og sanksjonsutvalget:
Leder:
Bjørn Helge Handegård, Tromsø BTK
Nestleder:
Kristin Sandberg, Eiker BTK
Medlem:
Sigbjørn Skjerpen, Bodø BTK
Varamedlem:
Karl Børre Reite, Larkollen
Valgkomite:
Leder:
Medlemmer:
Varamedlem:

Jørn Wilhelmsen
Siri Evensen, B-72
Ketil Norgård, Harestua
Rolf Erik Paulsen, Trondheim BTK

Valgkomiteen har bestått av følgende personer:
Leder: Kevin Johansen Bodø BTK
Medlem: Jørn Wilhelmsen Sveberg IL
Medlem: Siri Karina Evensen B-72
Valgkomiteen har forsøkt å finne den rette balansen mellom kontinuitet og nye krefter utenfra.
Innenfor rammene av styrets kompetansebehov har vi lagt vekt på at styret skal reflektere likestilling og
mangfold. Kandidatene har ulik bakgrunn og ulik kompetanse. I jakten på nye kandidater, og vurderingen
av kandidater har vi også tilstrebet å få en god geografisk spredning i Bordtennis Norge. Valgkomiteen
har også vektlagt mulighetene for godt samarbeidsklima ved valg av kandidater.
Et flertall av medlemmene det sittende styret har stilt til gjenvalg, og valgkomitéen har dessuten fått inn
nominasjoner og tips som har vært nyttige i vårt arbeid.
Vi takker for alle nominasjoner og andre innspill som har kommet inn.
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Sak 11

Utdeling av utmerkelser

Utdeling av utmerkelser

Sak 12

Bestemme sted og tid for neste Ting

Styrets forslag er at dette overlates til det neste styret å bestemme.
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