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PROTOKOLL  STYREMØTE NR 4/2019, OSLO 31.MAI 2019  

 

Til stede: Christian Ibenfeldt, Liv Sæther, Anders Hovden, Anders Haukedalen, Roar Frøseth, Anne Haug 

og Tor Anders Rasmussen 

Fra Administrasjonen: Svenn-Erik Nordby og Bengt Paulsen 
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Sak 22/19 Nytt kommunikasjonsverktøy fra NTB – media 
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I  GODKJENNE PROTOKOLL 

 

Sak 19/19 Godkjenne protokoll nr 3/2019 

 

Vedtak: Protokoll nr 3/2019 ble vedtatt og signert uten merknader 

 

 

II  BESLUTNINGSSAKER 

  

Sak 20/19 Konstituering av styret 

Styret konstitiuerte seg med fordeling av roller og ansvar på sektorene.  

 

Vedtak:  Styret vedtok følgende ansvarsfordeling i styret: 

Organisasjon : Christian Ibenfeldt (leder) , Anne Haug   

Bredde: Liv Sæther (leder), Anne Haug, Anders Haukedalen  

Toppidrett: Roar Frøseth (leder) , Anders Hovden  

Arrangement: Anders Hovden (leder) , Liv Sæther  

Marked/media: Tor Anders Rasmussen (leder), Anders Haukedalen   

I tillegg til sektorene ble Tor Anders oppnevnt til para-kontakt for å være et bindeledd 

mellom vår para-virksomhet og styret 

 

Sak 21/19 Deltakelse Barents Summer Games, Murmansk 

  Vi har  mottatt invitasjon, men her er det Region Nord som ivaretar deltakelse fra bordtennis.  

 

Vedtak:  Tor Anders Rasmussen vil delta som spiller i mesterskapet, ut over det blir det ingen 

deltakelse fra NBTFs styre eller administrasjon.  
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Sak 22/19 Nytt kommunikasjonsverktøy fra NTB – media 

Vi har fått presentert er nytt publiseringsverktøy fra NTB. Vi måtte ta stilling til om vi ønsket 

å delta innen 1.juni, men bestemmer oppstart selv. Utfordringen er at det koster og vi må, for 

å kunne utnytte systemet fullt ut, prioritere også mennesklige ressurser på dette.  

 

Vedtak:   Styret vedtok at vi foreløpig ikke bruker økonomiske ressurser på dette. 

 

 

Sak 23/19 Engasjement i Region Vest 

For å kunne bistå klubbene i, og Region vest, for en videreføring av engasjementet for 

A.Yefremov har vi vurdert å engasjere han som landslagstrener for damer senior og 

trener/coach innenfor para- toppidrett.  

 

Vedtak:  Styret vedtok å ikke gå inn på en avtale med Aleksey Yefremov på nåværende tidspunkt 

 

 

Sak 24/19 Hvordan bli flere 

Oppnevnelse av arbeidsgruppe. På Tinget diskuterte vi denne viktige utfordringen og vi ble 

enige om å ta tak i dette gjennom å engasjere en arbeidsgruppe som gis i mandat å utarbeide 

mål, stratgier og tiltak.  

 

Vedtak:  Styret vedtok å en arbeidsgruppe som skal ta for seg vår største utfordring. Mandatet til 

gruppen vil bli å utarbeide mål, strategier og tiltak. Vi vil gå aktivt ut for å hente inn 

resurspersoner i klubber og regioner som vi mener kan hjelpe oss i dette arbeidet.   

 

Sak 25/19 Tildeling av Stiga NC nr 4 

  Innen fristen 24. mai hadde vi mottatt søknader fra følgende klubber: 

Laksevåg BTK, Fornebu BTK, Oslo BTK og Kjelsås BTK (felles) og Trondheim BTK 

 

Vedtak:  Styret vedtok å tildele Stiga NC nr 4 til Trondheim BTK. Dette avholdes 18.-19 Januar 2020 

 

 

Sak 26/19 Søknad fra Oslo BTK, Oppegård BTK og B-72 

Vi har mottatt en søknad fra disse tre klubbene der de søker om midler til et 

spillerrekrutterings-/utviklingsprosjekt.  

 

Vedtak:  NBTF har ikke økonomi til å imøtekomme denne søknaden nå, men vil gå i dialog med 

klubbene med tanke på, og i forbindelse med, forbundets planer og budsjett for 2020 

 

 

Sak 27/19 Maksimum satser og startkontingenter 

Våre satser for deltakelse i ulike klasser på stevner og mesterskap har nå stått uendret i flere 

år. Styret valgte derfor å justere alle maksimum satsene opp, med ett unntak. Vi ønsket ikke å 

heve satsene for gutter og jenter. Spillerlisensen ble også vurdert og sammenlignet med 

enkelte andre idretter. 

 

Vedtak:  Spillerlisensen ble vedtatt hevet med kr 50,- for alle, med unntak av engangslisensen. 

Nye satser for statkontingent ble vedtatt. Se tabell nedenfor. 
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Klasse Cupspill Puljespill/plasseringsspill Puljespill 

 NM NC RC NM NC RM/RT SNCF 

Senior og veteran 180  120 250 200 140 500 

Eldre Junior   110 150 140 130 400 

Junior   100 140 130 110  

Gutter/Jenter   80 110 100 90 300 

Senior/Veteran double 200  160     

Eldre Junior og Junior double 170  150     

Gutter/Jenter double 140  110     

Lag Swaythling Cup (3) 400  250 400    

Lag Corbillion Cup (2) 300  200 300    
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III  POLICY-OG UTREDNINGSSAKER 

 

3.1  Statusrapport fra sektorene 

 I sektorgjennomgangen var det naturlig nok lite siden sist (to uker siden Tinget), men med et unntak 

av toppidrett. Ilka Doval som ifølge ETTU’s kriterier har klart å kvalifisere seg til «nyskapningen» 

European Games (et slags OL for Europa). Det er en prestasjon å klare dette i seg selv, men 

Olympiatoppen som tar ut den norske troppen har tøffe krav for å komme med. Så tøffe at vår spiller 

ikke ble tatt ut. Det ble informert om prosessen rundt dialogen med OLT som dessverre ikke førte 

frem. For fremtiden bør vi likevel jobbe videre med denne dialogen for at det skal være mulig for 

norske spillere å kunne kvalifisere seg – med dagens kriterier er det nærmest umulig å klare det.      

 

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 har fulgt opp dette prosjektet og leverte rapport pr 31.03.2019. Vi har bare 

benyttet en liten andel av midlene så vi avventer svar her på utbetaling. 

 

3.3 Klubb-/regionsutviklingsprosjekt  

Status i de to prosjektene er pr i dag denne: 

Status i Bergen:  

Regionen sammen med klubbene har nå reengasjert Yefremov 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,-.  

 

Status i Trondheim 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 har nå utbetalt 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. 

 

 

3.5 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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3.6 EM Veteraner 2023 

 Vi har foreløpig avtalt en møte med Oslofjord Convention Center 14. juni 

 NM senior er tenkt lagt dit så her er det snakk om å inngå en intensjonsavtale mht NM og EM 

 

3.7 Rent særforbund 

Vi innledet en prosess i 2017 og idrettstyret i NIF har fattet vedtak om at alle SF skal sertifiseres som 

«Rent særforbund» for at vi skal få utbetalt Post 2 – midler. Vi er i siste fase her nå og håper å få 

dette godkjent tidlig i høst. Se vedlegg 

 

3.8 Hvordan behandle varslingsaker 

Dette er også et krav fra NIF som vi må få på plass. Dette er med på å bedre score på kvalitet og 

verdi på Post 3. Dette må vi ta tak i inn mot neste styremøte.  

 

3.9 Innføring av Ungdomsforsikring  

Hvordan forholder vi oss til dette? På idrettinget ble det vedtatt at det skulle arbeides videre med 

dette og med en mulig innføring fra 2021. 
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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.  

 

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  

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 

   

Neste styremøte 

Strategi og budsjettprosess høsten 2019  

Første styremøte blir et utvidet styremøte/seminar ultimo september. 

Lage en plan og fremdrift for en prosess 

Styrelederkurs i regi av NIF? 

 

 

 

 

_____________  _________________ 

Christian Ibenfeldt    Liv Sæther  

      President            Visepresident 

 

_____________  _____________  ___________          ______________      ___________      

Anders Hovden        Anders Haukedalen  Roar Frøseth      Tor Anders Rasmussen       Anne Haug  

Styremedlem    Styremedlem   Styremedlem  Styremedlem    Styremedlem 

 

__________________      ___________________ 

     Randi Nordsveen          Therese Andersen 

    1.varamedlem    2. varamedlem 

 

 

 

 

 ______________________ 

Svenn-Erik Nordby (ref) 

Gen.sek 


