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PROTOKOLL  STYREMØTE NR 3/2019, BODØ 10.MAI 2019  

 

Til stede: Erik Lindholm, Christian Ibenfeldt, Anders Hovden, Anders Haukedalen, Roar Frøseth,  

Liv Sæther og Olav Haraldseid 

Fra Administrasjonen: Svenn-Erik Nordby og Bengt Paulsen 

 

Sakliste 

Sak 15/19 Godkjenne protokoll nr 2/2019 

Sak 16/19 Tildeling av NBTF - arrangementer  

Sak 17/19 Forslag til endringer i NBTFs lov, Representasjonsbestemmelser og Konkurransereglement 

Sak 18/19 Idrettstinget – NIF 

 

 

I  GODKJENNE PROTOKOLL 

 

Sak 15/19 Godkjenne protokoll nr 2/2019 

 

Vedtak: Protokoll nr 2/2019 ble godkjent og signert uten merknader 

 

II  BESLUTNINGSSAKER 

  

Sak 16/19 Tildeling av NBTF - arrangementer  

Basert på innkomne forslag til Konkurransereglementet og Tilleggsbestemmelsene ble det 

vurdert å innføre et Stiga Norges Cup nr 4.  

 

Vedtak:  Styret vedtok å innføre et SNC nr 4. Dett vil bli utlyst med kort svarfrist.           

 

Sak 17/19 Forslag til endringer i NBTFs lov, Representasjonsbestemmelser og 

Konkurransereglement.  

  Fristen for innsending av slike forslag var 1. og 5. april. Det var ingen innkomne Lovsaker, 

men det forelå saker til Konkurransereglement og Tilleggsbestemmelser.  

 Innkomne forslag har vært ute på høring og presidenten har samordnet forslag og svar på 

høring. Styret diskuterte alle forslag og gjorde følgende vedtak: 

   

Vedtak:  Disse forslagene ble vedtatt:  

3/28, 8/28, 9/28, 15/28, 16/28, 17/28, 18/28, 19/28, 20/28, 22/28, 24/28, 1/9, 3/9, 5/9, 7/9, 9/9 

Følgende forslag ble IKKE vedtatt 

1/28, 2/28, 5/28, 7/28, 10/28, 11/28, 12/28, 13/28, 14/28, 19/28, 23/28, 25/28, 26/28, 27/28, 

28/28, 2/9, 4/9, 8/9 

  Forslag 19/28  NEI til å fjerne rekruttklasse, JA til innplassering 

Forslag 2/9 NEI. Hvis det er reklame så skal startnummer benyttes. 

Hvis det ikke er reklame og man har navn på ryggen behøver man ikke bære startnummer 

 

Følgende saker må utredes nærmere: 4/28, 6/28, 21/28, 6/9, 
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Sak 18/19 Idrettstinget – NIF 

Idrettstinget avholdes 24.-26. mai. Valg er naturlig nok den saken som nå har fått mest 

oppmerksomhet, men det er også andre viktige politiske saker inklusiv et nytt politisk 

dokument.   

 

Vedtak:  Presidenten stiller med et åpent mandat fra forbundsstyret. 

 

 

III  POLICY-OG UTREDNINGSSAKER 

 

3.1  Statusrapport fra sektorene 

 Viser til vedlagte rapporter fra den enkelt sektor.      

 

Rapport fra Sektor Toppidrett: 

Rapport fra Sektor Bredde-/rekruttering:  

Rapport fra Sektor Media:. Rapport sektor Arrangement:  

Rapport fra Sektor Marked: Rapport fra Sektor Organisasjon:  

 

3.2 Gjensidige stiftelsen – prosjekt for unge funksjonshemmede 

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,- i 

2018. Jan Bergersen følger opp dette prosjektet, som skal avsluttes og rapporteres innen 31.03.2019. 

 

3.3 Klubb-/regionsutviklingsprosjekt  

Status i de to prosjektene er pr i dag denne: 

Status i Bergen:  

Regionen sammen med klubbene har nå reengasjert Yeframov for en ny sesong. Det er klubbene 

Fjellkameratene og Heros, sammen med Region Vest som finansierer engasjementet  sammen med 

støtten fra NBTF. Vi har skrevet at NBTF støtter med kr 100 000,- i 2019, dvs totalt. 

Vi har pr dato ikke budsjettert med noe støtte for sesongen 2019/2020, mao ingen midler i budsjettet 

for høsten 2019. Rapport er mottatt og vi har utbetalt støtten på kr 100 000,-. Det er dialog med 

Yeframov om en utvidelse av engasjementet som omfatter trening med T.Urhaug og også et ansvar 

for damelandslagene (senior). Dette krever nå en rask avklaring fra NBTF og samtidig må klubber 

og region forplikte seg videre. 

Status i Vikåsen BTK:  

Har mottatt en god søknad/rapport for 2019. Forbundsstyret hadde avsatt kr 100 000,- i tilskudd til 

prosjektet for 2019. Styret og administrasjonen har vurdert søknad og rapport og vil utbetale iht 

budsjett.  

 

3.4 Samarbeid Norge - Kina 

Norge har inngått en avtale med kinesiske myndigheter om samarbeid på idrettsområdet.  

Vi har nå hatt to jenter, Katarina Wetzel og Martine Toftaker, på et lengre opphold i Kina (6 uker). 

Trener Sindre Åteigen var der de første 2 ukene. Nå har vi også hatt to kinesiske jentespillere og en 

trener på besøk hos oss. NIF har nå signert en ny handlingsplan for 2019 og 2020. Her ligger det  

inne en mulighet til å sende og få besøk av fire spillere, samtidig som avtalen nå inneholder et 

gunstigere økonomisk opplegg for NBTF. Vi har nå mottatt svar fra Kina å at de sender  to 

herrespillere (19 og 20 år). Så har vi bedt om å få sende Ilka  juli og Borgar Haug, Adrian Wetzel og 

Gard Egenberg i juli/august. Toppidrettsutvalget har nominert spillere og vurdert endelig tidspunkt 

og varighet. 
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3.5       NBTFs Ting 11.-12. mai 2019 

Tinget 2019 avholdes i Bodø 11.-12. mai. Det vil være historisk at NBTFs ting legges til en by i 

Nord-Norge, og vi derfor vurdere tiltak og opplevelser som kan bidra til at det blir god deltakelse på 

Tinget. Det er etablert en arbeidsgruppe bestående av Kevin Johansen, Espen Wiik og Øivind 

Eriksen. Målsettingen er å få flest mulig til å delta på tinget og skape en arena som inspirerer og 

motiverer ressurspersoner fra hele bt-Norge til å delta. 

 

Fremdrift for forberedelsene til Tinget. 

 22. februar Innbydelse til tinget sendes ut (minimum 2 mnd før).  

 16. mars  Styremøte på Oppegård 

 1. april  Frist innsending av tingforslag (minimum 1 mnd før) 

 1. april  Frist innsending av årsberetning fra sektorene til administrasjonen 

 1. april  Påmeldingsfrist deltakelse tinget (iht Idrettsregistreringen) 

 6. april  Frist for Lovkomiteen for innstilling til tingforslag 

 6. april  Styremøte. Styret lager sin innstilling til innkomne forslag  

 12. april Tingpapirer sendes ut/legges på hjemmesiden (minimum 2 uker før) 

 13.-22.april  Påske 

 22.-26.april VM i Budapest 

 29. april Trykking av årsberetning og Tingdokument 

 10. mai Styremøte i Bodø 

 11.-12.mai  Tinget avholdes i Bodø  

 

Endringer i Representasjons- og Konkurransereglement, Tilleggsbestemmelser etc   

Det er lagt en egen prosess for innhenting av forslag, høring og vedtak som er uavhengig av Tinget. 

Årsaken er først og fremt av hensyn til knapphet i juni for et nytt styre å behandle dette.  

 

Fremdrift for denne prosessen foreslås slik: 

 22.februar Invitasjon til innsending av forslag sendes ut til klubber, regioner , etc 

 5. april  Frist for innsending av forslag  

 7. april  Forslagene sendes på høring  

 28. april  Høringsfrist og frist for Lovkomiteen for innstilling til forslagene 

 10. mai  Styremøte.  

 Styret behandler forslag til endringer. Styret vurderer samtidig om det er enkelte saker 

 som bør løftes til Tinget. 

 

3.6      Ungdomslekene på Lillehammer 4.-5. mai 

Alt er nå på plass mht arrangementet, med deltakelse fra alle fem regioner, men dessverre ikke med 

fulle lag Se vedlagte program. 

 

3.7 Prosjekt Sparebankstiftelsen DNB 2019 

 Viser til tidligere prosjektbeskrivelse og tilsagn fra Sparebankstiftelsen DNB på kr 2.1 mill. 

 Dette er nå lagt inn i sin helhet i budsjettet for 2019 under sektor bredde som eget prosjekt. 

Vi har lyst ut tiltaket og 20 klubber har hittil meldt seg og det er iht det mål vi hadde satt oss. Disse 

vil nå få oppfølging med klubbtrener og styrelederkurs. De vil også få 1 bordtennisbord og 2 utebord 

til barneskoler i nærområde. prosjektet. Leveranser er nå på vei ut, flere klubbtrenerkurs er 

gjennomført og delprosjektet i Groruddalen er godt i gang med 6 barneskoler og 1 ungdommskole. 
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IV  INFORMASJONSSAKER 

  

4.1   Rapport fra president   

• Presidenten informerer om aktuelle saker 

 

4.2    Rapport fra Gen.sek   

• Manglende låneinnbetaling fra Eiker BTK. Status og fremdrift. Styret bør ha en 

holdning til dette. Vår revisor etterspør fremdrift og vi har en forpliktelse overfor 

Tinget som fattet et vedtak i denne saken. 

 

4.3  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 01.01.19. 

• Svalbard Turn og IF  Region Nord 

• Oslostudentenes IK (OSI) Region Øst 

 

Det pågår nå arbeid med etablering av nye klubber på følgende steder: 

• Fredrikstad BTK  Region Øst  

• Halden    Region Øst 

• Horten  BTK   Region Sør  

• Nøtterøy   Region Sør 

• Vålerenga IL/BTK  Region Øst 

• I tillegg har vi satt opp ca 15 byer/idrettslag som vi skal henvende oss til i forbindelse 

med prosjektet Sparebankstiftelsen/«Alle skal med». 

 

V  NESTE MØTE 

   

Dette er siste styremøte for dette styret som med Tinget avslutter sin 2-årige periode. Administrasjonen 

takker alle i styret for sin involvering, deres innsats og gode samarbeid. 

 

 

 

 

 

_____________  _________________ 

  Erik Lindholm  Christian Ibenfeldt 

     President       Visepresident 

 

_____________  _____________  ___________          ______________      ___________      

Lise Solem Høeg     Liv Sæther  Anders Hovden     Anders Haukedalen Roar Frøseth 

Styremedlem    Styremedlem    Styremedlem  Styremedlem  Styremedlem 

 

__________________      ___________________ 

   Olav Haraldseid   Laura Krumina 

1.varamedlem    2. varamedlem 

 

 

 

 

 ______________________ 

Svenn-Erik Nordby (ref) 

Gen.sek 


