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I  GODKJENNE PROTOKOLL 

 

Sak 09/20 Godkjenne protokoll nr 1/2020 

 

Vedtak:  Protokoll nr 1/2020 ble godkjent uten merknader. Signering vil skje ved en senere anledning 

 

 

II  BESLUTNINGSSAKER 

 

Sak 10/20 Terminliste 2020-2021 

Her har vi naturlig nok fått noen utfordringer grunnet utsettelser fra denne sesongen til neste. 

Vi har nå laget et forslag til terminliste for neste sesong der de utsatte NM er lagt inn.  

Spørsmålet er jo også hva gjør vi dersom dette vedvarer også til høsten? Fristen for å søke på 

arrangementer for sesongen 2020/2021 er 25.mars. Vi får en status fra sektor Arrangement. 

Dersom vi har søknader som kan dekke alle så kan vi også tildele basert på en innstilling fra 

sektor Arrangement. 

 

Vedtak: Forbundsstyret fattet følgende vedtak i forbindelse med arrangementer sesongen 2019/2020: 

 NM for yngre, Bodø BTK, utsettes til 30.10 - 01.11.2020 

 NM for Junior, B-72, utsettes til 12.-13. september 2020 

 NM for veteraner, Kobra BTK, utsettes til 16.-18.10.2020 
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Nytt vedtak: 17. april. Basert på ny informasjon mht muligheten til å arrangere noe i høst vedtok styret å 

avlyse de planlagte NM for Yngre, Junior og Veteran. Dette ble gjort i samråd med klubbene. 

Stiga Norges Cup finalen er avlyst. 

 Regionsledermøtet som skal avholdes 9.-10. mai vil i stedet bli avholdt digitalt på Zoom 

mandag 11.mai kl 18 00 – 20 30. Her deltar leder i regionene samt representanter fra NBTFs 

styre og administrasjon. 

 

Forbundsstyret fattet følgende vedtak i forbindelse med arrangementer sesongen 2020/2021: 

NM for Junior og Eldre Junior, 17.-18. april, tildeles B-72 som arrangeres samtidig med en 

felles arrangør. Dette innebærer endringer i hvilke klasser som vil bli arrangert. 

NM senior, 5.-7. mars, tildeles Laksevåg BTK og vil bli avholdt på internasjonal dato. Dette 

innebærer at deltakelse i NM-veka i Trondheim ikke blir aktuelt i 2021 

NM yngre, 28.-30. mai, tildeles Trondheim BTK 

NM Veteran, 5.-6. juni, tildeles Sp.kl Heros 

SNC 1, 28.-29. november, tildeles Oppegård IL 

SNC 2, 16.-17. januar, tildeles B-72 

SNC 3, 20.-21. mars, tildeles Laksevåg BTK 

SNC Finale,24.-25.april, tildeles Fokus BTK 

 

Sak 11/20 STIGA ligaen - Sluttspillet  

Grunnet utbruddet av Corona ble sluttspillet avbrutt etter at to semifinaler var spilt. Etter 

styrets vedtak (nedenfor) sendte Stord BTK en klage på denne avgjørelsen til NBTF. Klagen 

ble behandlet av styret som opprettholdt sitt opprinnelige vedtak. Stord BTK sendte så saken 

til Disiplinær- og Sanksjonsutvalget som behandlet saken. De uttalte at de ikke hadde 

myndighet iht deres mandat til å behandle saken, men de uttrykte likevel sin mening om 

saken. Stord BTK sendte da saken til Kontrollkomiteen som uttalte: «Det er komiteens 

oppfatning at siden det ikke finnes noe i konkurransereglementet som tar høyde for denne 

situasjonen er det korrekt saksbehandling at NBTFs styre tar en beslutning. Når det er sagt er 

det Kontrollkomiteens vurdering at styret burde vært forsiktig med å lage en helt ny regel på 

området, og eventuelt heller nøyd seg med å fatte en beslutning om oppheving av sluttspillet 

eller kåre to vinnere.» Et medlem av styret, Anders Haukedalen, ønsket at styret skulle 

gjenoppta saken til behandling, men de øvrige i styret ønsket ikke dette. I sitt styremøte 22. 

april ble styret forelagt brevene fra Kontrollkomiteen og Disiplinær- og Sanksjonsutvalget. 

Saksinnholdet og behandlingen ble diskutert. Kontrollkomiteen har oversendt saken til 

Disiplinær- og Sanksjonsutvalget. 

 

Vedtak: I samråd med finalistene ble det vedtatt at sluttspillfinalen i Stiga-ligaen mellom Laksevåg 

BTK og Stord BTK avlyses. Styret vedtok videre at Laksevåg BTK kåres som sesongens 

mester basert på Grunnserien da denne ble lagt til grunn. Laksevåg BTK var vinner av 

Grunnserien der Stord BTK ble nr 2. Etter semifinalene ble 3. plassene premiert. 

Pengepremien deles derfor likt mellom finalistene, Laksevåg og Stord, men ingen pokaler 

eller medaljer. Styret hadde mottatt behandlingen i Kontrollkomiteen og Disiplinær- og 

Sanksjonsutvalget. Styret ønsket at avgjørelsen står, men vil sjekke ut med Disiplinær- og 

Sanksjonsutvalget om de har tenkt å behandle den igjen, ettersom Kontrollkomiteen sendte 

den tilbake dit. Liv Sæther tar en oppklaringsrunde med dem før endelig konklusjon. 
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Sak 12/20 Handlingsplan og budsjett 2020  

Basert på virksomhetsplanen har vi utarbeidet en mer detaljert handlingsplan og budsjett for 

2020. Vi har nå mottatt tilsagnene for Post 2 og 3 fra NIF. Begge viste en liten, men positiv 

utvikling i forhold til 2019. Vi har nå lyktes med å snu den nedadgående trenden som har 

vært spesielt på Post 3. Idrettsstyret har vedtatt noen ganske radikale endringer i forvaltnings-

ordningene (Post 2 og 3) som nå er under evaluering. Disse kunne fått store konsekvenser i 

2020, men fordi vi ga klare innspill til dette vil det først skje endringer fra 2021. Prosessen er 

nå i gang og vi hadde møte med NIF 2.mars der vi fikk presentert våre særegenheter, 

utfordringer og syn på de mulige endringer i forvaltningsordningene. Her er det viktig å være 

«på» og gjerne samarbeide med flere SF når høringer og forslag kommer fra NIF. Styret 

ønsker også å se på mulighetene for salg av Stavangergata, men dette har vi nå foreløpig 

utsatt til etter påske. Videre ønsker vi å gå i dialog med Fornebu BTK og Bærum kommune 

mht fremtidig leieforhold av bordtennissenteret på Fornebu. Coronaviruset har rammet alle, 

også oss som forbund. Foreløpig har det gitt seg utslag i manglende avvikling av våre NM og 

andre arrangementer for klubbene. Dette vil få økonomiske utfordringer som NIF nå har laget 

et rapporterings-system for og med støtteordning fra Kulturdepartementet. For NBTF vet vi 

ennå ikke hvilke kostnader dette kan påføre oss. I disse «force majeure- tider» vet vi ikke 

hvordan våre samarbeidsavtaler kan bli rammet av dette. To andre inntektsposter som vil bli 

skadelidende, og redusert, er bingo og renter. Vi har nå fått informasjon fra NIF 

(konsernkonto) der renten nå er halvert fra 2,50 - til 1,25%. Avlysninger av internasjonal 

aktivitet, foreløpig til 15.juni, gjør naturlig vis at vi har lavere kostnader på toppidretten. 

Dersom reduksjon av arbeidsgiver-avgiften i to mnd også vil gjelde oss, så blir det et positivt 

«tilskudd». I det budsjettet vi nå har fremlagt har vi forsøkt å ta hensyn til de momentene som 

her er nevnt. En stor post i budsjettet er NM senior på OCC. I disse tallene er opphold for 

deltakere også tatt med på inntekts- og utgiftssiden. Vi har søkt Vestfold og Telemark 

Fylkeskommune om støtte både til NM og til EM 2023, svar forventes 5. juni. I avtalen med 

OCC dekker de kostnaden til 4 bord. Styret har diskutert og vurdert permitteringer av ansatte.  

 

Vedtak: Styret behandlet budsjett og handlingsplan 2020. Selv om det fortsatt er meget stor usikkerhet 

til arrangementer og tiltak nasjonalt og internasjonalt har styret vedtatt det fremlagte 

budsjett. Budsjettet balanserer med en total omsetning på kr 13 650 917,-. Styret vedtok å 

ikke permittere noen av de ansatte på nåværende tidspunkt, men vurderer dettet fortløpende.  

 

Sak 13/20 Ansettelse av ny Gen.sek og Sportssjef 

Utlysning av begge stillinger ble gjort 9. mars. Utlysningene ble lagt ut på NBTFs 

hjemmeside, NIFs «Ledige stillinger», Svenske og Danske Bordtennisforbundets sider.  

Søknadsfrist for begge stillinger er 3. april. Sektor Organisasjon har ansvaret for prosessen og 

vil være de som foretar utvelgelse, intervjuer og ansettelse. 

 

Vedtak:  Styret tok informasjonen til etterretning. Organisasjonsutvalget legger frem en fremdrift med 

tanke på at tilbud om ansettelse sendes ut til aktuelle personer 15.mai. 

 

Sak 14/20 Ny Lovnorm fra NIF 

NIF vedtok ny lovnorm for særforbund og for Regioner på Idrettstinget i 2019. Disse 

lovnormene skal organisasjonsleddene ta opp som sin Lov, med eventuelle selvpålagte 

endringer. Regionene har sine årsmøter nå i løpet av våren. Vi bør nå sende dem informasjon 

om ny lovnorm og hvordan de skal håndtere dette. Etter NIFs lov § 7-3 kan særforbundet  

beslutte at regionene enten skal benytte den lovnorm Idrettsstyret har gitt, eller en egen 

lovnorm som særforbundet har vedtatt basert på NIFs lovnorm med tillegg. Det er altså opp 

til styret i NBTF å lage en slik lovnorm for regionene, eller vedta at det er NIFs lovnorm de 

skal bruke som grunnlag for sin lov. Lovnormen følger sist i dette dokumentet.  

Når det gjelder lovnormen for NBTF så er vi i dialog med Lovkomiteen. Normalt er at 

NBTFs Lov behandles og vedtas på Tinget derfor har Gen.sek primært tenkt det slik. Styret 

kan imidlertid også gjøre dette, men det kan vi komme tilbake til.  

På dette styremøtet gjelder det å vedta om vi skal lage en lovnorm for regionene, eller ikke.  
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Vedtak: NBTF vedtok å ikke utarbeide en egen Lovnorm for våre fem Regioner. Vi henstiller 

Regionen til å bruke NIFs Lovnorm for særkretser/regioner og at denne vedtas av Regionens 

årsmøte, eller styre, med eventuelle selvpålagte endringer, innen 1. juli 2020. 

 

Sak 15/20 Konsernkonto i NIF – beholde, eller avvikle   

Vi har mottatt informasjon fra NIF om NIF Konsernkonto som vi er med i. Kontoen har gode 

låne og rentebetingelser, men inneholder også et solidaritetsansvar. Styret kan vurdere fortsatt 

deltakelse, og vedta dette, eller vedta en utmelding fra ordningen. Vi har sjekket risiko med 

NIF og vurdert også hvilke og hvor mange SF som er med i systemet.  

 

Vedtak: Styret vedtok fortsatt å være med i NIF Konsernkontosystem. 

 

Sak 16/20 Coronavettregler (behandlet på styremøte 22.april) 

Ref retningslinjer fra NIF så skal alle SF utvikle sine Coronavettregler basert på NIF- og 

Helsedirektoratets retningslinjer. Vi la 2. april ut informasjon om at vi ikke anbefalte oppstart 

av bordtennisaktivitet basert på den informasjonen vi da hadde. På møte 22. april vedtok vi å 

utarbeide egne spesifikke Coronavettregler for bordtennis. Disse legges ut på vår hjemmeside 

23. april.  

 

Vedtak: Gen.sek utarbeidet Coronavettregler som ble godkjent av styret.  

 

Sak 17/20 Behandling av forslag til Konkurransereglementet (behandlet 22.april) 

Vi hadde mottatt 7 forslag til endringer i Konkurransereglementet. Forslagene ble sendt på 

høring og vi mottok innspill fra 9 klubber. Styret behandlet sakene og fattet vedtok. 

Endringene som ble vedtatt får gyldighet fra sesongen 2020/2021. Vedtakene følger vedlagt. 

 

Sak 18/20 Årsregnskap 2019 og Styrets beretning 2019 til godkjenning (behandlet 22.april) 

Gen.sek la frem Årsregnskap for 2019 som viste et overskudd på kr 60 677,- og et forslag til 

Styrets beretning.  

 

Vedtak: Styret vedtok å godkjenne det fremlagte Årsregnskap og Styrets beretning.  

 

Sak 19/20 Søknad fra Region Sør 

Vi har mottatt søknad og budsjett fra Region Sør på et regions-trenerprosjekt for 2020/21.  

De ønsker, i et samarbeidsprosjekt mellom klubber, region og NBTF, å engasjere 3 

regionstrenere i 20% hver. Disse skal gjennomføre regionssamlinger, trening i klubb og 

klubbutvikling. Søknaden var på kr 100 000,- for sesongen 2020/2021 

 

Vedtak: Styret innvilget søknaden som innebærer en utbetaling av kr 50 000,- i 2020 og i 2021. 

 

 

III  POLICY-OG UTREDNINGSSAKER 

 

3.1  Statusrapport fra sektorene 

 Hver sektor beskriver kort hva som er skjedd siden sist 
 

Rapport fra Sektor Toppidrett: NTG bordtennis er fra NTG sin side vedtatt nedlagt etter skoleslutt 

Rapport fra Sektor Bredde-/rekruttering:  

Rapport fra Sektor Marked og Media:  

Rapport sektor Arrangement:  

Rapport fra Sektor Organisasjon: 
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Spesielle tiltak som kan/må tas med i vurderingen i planene innenfor den enkelte sektor: 

Sektor Organisasjon 

Fra fylker til regioner. Hva gjør vi mht Viken og andre sammenslåinger? Jfr NIFs lov så er det 

sæforbundet selv som bestemmer opprettelse/nedleggelse av særkretser/regioner.  

 

Sektor Bredde og rekruttering 

Det ble gjennomført en idedugnad «hvordan bli fler», lørdag 26. oktober på Ullevål. Deltakere: 

Jørn Wilhelmsen, Otto Hatlebakk, Kevin Johansen, Øivind Eriksen, Liv Sæther og Anders 

Haukedalen, Jack Feng, Anne Haug, Ghassan Chaer, Bengt Paulsen og Svenn-Erik Nordby.  

Her er noen konklusjoner fra møtet: 

Hvordan få flere klubber: 

- Kontakte etablerte idrettslag – opprette grupper (NBTF) 

- Finne tidligere aktive spillere – motivere for opprettelse av klubb (Region) 

- Nedlagte klubber – forsøke å få disse til å starte opp på nytt (NBTF) 

- Regionsutvikling – Regionsmøte utvides med flere deltakere (NBTF/Region) 

Hvordan få flere (medlemmer) 

- Bordtennishaller og økt treningstid i eksisterende klubber (NBTF/klubb) 

- Det skal gjennomføres regionsvise trenerkurs (første gjennomføres i Bergen 1.desember). 

- «Bedre klubb» - bygge klubb, fadderklubber 

- Seminar for de klubbene som har egen hall – og som er nær ved å få hall (NBTF) 

- Målrettet rekruttering (aldersgrupper) – ref Oslo BTK – prosjekt 

- Direkte medlemskap – ref NIF- prosjekt (Brettforbundet). Hvis vi kan telle dem med? (NBTF) 

- Gutte-/pikeserier (Region) 

- Individuelle serier (Region) 

- Nye turneringsformer (Minirunde, doubleturnering,  

- Brosjyremateriell – redigerbart for klubb 

Vi har som kjent mottatt en søknad fra Oslo BTK, Fornebu BTK, Fokus og B-72, der de søker om 

midler til et spillerrekrutterings-/utviklingsprosjekt. Der har styret foreløpig vedtatt:  

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. 

Gen.sek har også hatt et møte med Oslo BTK, som de ba om, der de informerte om søknad og det de 

har tenkt så langt. Ingen lovnader er gitt ut, men at et samarbeidsprosjekt er mulig 

 

Sektor Arrangement 

Vi har diskutert muligheten til å arrangere andre større nasjonale og internasjonale mesterskap på 

OCC. Et av de som er nevnt er ITTF World Junior Circuit. Søknadsfrist for 2021 er mai/juni 2020. 

Sektor Arrangement gjør en vurdering og legger frem en innstilling til styret før fristen. 
 

ITTF WORLD JUNIOR CIRCUIT TIERS AND REGULATIONS 

 In 2020, the ITTF will continue establishing the following tiers on the ITTF World Junior Circuit:  

1. Golden Series Events: a maximum of five (5) tournaments worldwide  

2. Premium Events: a maximum of ten (10) tournaments worldwide  

3. Regular Events: a maximum of twenty (20) tournaments worldwide (mest aktuell for oss) 

Link: https://www.ittf.com/ittf-world-junior-circuit/2020-ittf-world-junior-circuit/documents/ 

 

3.2 Klubb-/regionsutviklingsprosjekt  

Status i de to prosjektene er pr i dag denne: (ikke noe nytt siden forrige styremøte) 

Status i Bergen:  

Klubbene Fjell og Heros har reengasjert Yefremov for en ny sesong. Fra NBTFs side ble  

prosjektet avsluttet 1. juni 2019. Tommy Urhaug har ønsket å videreføre sin trening med Yefremov 

fra 1. september og foreløpig ut året. 

https://www.ittf.com/ittf-world-junior-circuit/2020-ittf-world-junior-circuit/documents/
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Status i Trondheim BTK:  

Klubben har nå engasjert Karl Erik Rasmussen som trener og de arbeider bra iht de mål de har satt 

seg. Klubben har også blitt med i VI-prosjektet der det nå er inngått en egen avtale. Vi har mottatt 

søknad for 2020. Vi har gitt Trondheim BTK tilsagn om fortsatt støtte og poengtert behovet for at de 

også tar et et større ansvar i Region Midt med å bistå nærliggende klubber.  

Søknad fra klubber i Region Øst 

Vi har hatt møte med tre av de fire klubbene som hadde søkt om et større rekrutterings-/utviklings-

prosjekt. Vi har nå fått en ny søknad fra disse klubbene som nå omfatter bare Oslo BTK og B-72. 

Følges opp av Gen.sek og Liv Sæther 

Søknad fra Region Sør 

Vi har videre mottatt søknad og budsjett fra Region Sør på et regions-trenerprosjekt for 2020/21.  

Følges opp av Gen.sek og Liv Sæther 
 

3.3 Samarbeid Norge - Kina 

Vi hadde avtalt besøk av to spillere (menn) fra 8.-24. november. Her har vi nok en gang fått 

problemer grunnet deres sene behandling av diverse søknader og manglende beslutsomhet mht hvem 

som skal reise til Norge. De har byttet navn to ganger og kom alt for sent på at de også måtte sende 

med en trener. Vi har hatt to spillere og en trener her i perioden 11.01- 26.01.2020. Vi må nå gjøre 

en evaluering og vurdere hva vi gjør videre. Vi opplever at det er stor interesse fra norske spillere til 

å reise på treningsopphold i Kina. All aktivitet knyttet til dette prosjektet har foreløpig blitt satt på 

vent fra vår side. Dette er også NIF blitt informert om. 

 

3.4 Prosjekt Sparebankstiftelsen DNB 2019-2020 

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

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

Vi har lyst ut tiltaket og 23 klubber har hittil meldt seg og det er iht det mål vi hadde satt oss. Disse 

får 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 ungdomsskole. Vi innså at vi 

ikke fikk gjennomført og benyttet alle midler i 2019, derfor søkte om en forlengelse av prosjektet 

frem til 1. juli 2020. Dette fikk vi innvilget, vi fikk også muligheten til å gå ut over det geografiske 

kjerneområdet, Østlandet. Det arbeides også med å etablere nye klubber innenfor dette prosjektet og 

her er foreløpig Ramnes IL, Kongsberg BTK, Skoger BTK, Kilebygda IL, Nord Sprint IL og Søre 

Neset IL klare. Gen.sek har nå vært i møter med Grorud IF, Fredrikstad BTK og Borre IL og alle 

disse har lovet å etablere bordtennisgruppe/klubb i løpet av våren. Nå kan også deres årsmøter bli 

satt på vent grunnet Corona, men vi håper at de løser dette. Vi har fått forlenget prosjektet til 15. 

desember.   

 

3.5 VI-prosjektet 

Vi er som kjent at av de (11) særforbundene som nå er med i VI-prosjektet. Det foreligger en 

tiltaksplan som er godkjent fra OLT og vi har Anne Wiik Nilsen som prosjektansvarlig. Det er nå, iht 

planen inngått regionale/lokale avtaler med Trondheim BTK, Bergen HIL og Ålesund BTK.  

Det er gjennom mange klubbesøk og foreløpig en samling for de yngste. Samling planlagt i april er 

avlyst/utsatt. 

 

3.6 Tinget 2021 

Det er riktig nok en stund til tinget 2021, men styret har vedtatt å legge Tinget 2020 til et Thon Hotel 

i Oslo-området. Aktuelle hotell er på Gardermoen, Ullevål og Lillestrøm. Administrasjonen henter 

inn tilbud. 
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3.7 EM Veteraner 2023 

Vi har hatt et møte med møte med Oslofjord Convention Center 14. juni der vi inngikk avtale om 

NM senior. Så har vi hatt et møte om EM 2023, den 19. september, der vi har sett på fremdrift og 

innhold i en søknad til ETTU. Dette ble lagt frem på styremøtet sammen med Gunnar Fosseng fra 

OCC. Prinsippene ved en fremtidig avtale med OCC, dersom vi skulle bli tildelt mesterskapet av 

ETTU i juli 2020, vil følge de samme prinsipper som i NM-avtalen. Vi vet nå at Danmark og Kroatia 

er våre konkurrenter. Styret behandlet vilkårene og mulighetene for et slikt omfattende mesterskap 

og fattet følgende vedtak. 

Forbundsstyret vedtok at vi sammen med Oslofjord Convention Center skal søke om EM for 

veteraner i 2023. Vi nedsatte en komite bestående av Svenn-Erik Nordby, Anders Hovden, Øivind 

Eriksen og Gunnar Fosseng (fra OCC), til å utforme søknaden og følge opp prosessen inn mot  

ETTU.  

Under NM hadde vi besøk av President Kramer (ETTU), NIF President Berit Kjøll, Sandefjord 

kommune representert ved Hanne Børresen Johansen og Vestfold og Telemark Idrettskrets 

representert ved Leder Bjørn Lauritzen. Gunnar Fosseng, Øivind og Svenn-Erik utarbeidet søknaden 

til ETTU og denne ble oversendt innen søknadsfrist til ETTU som var 24. januar. Denne er bekreftet 

mottatt av ETTU. Ny, og en mer omfattende søknad, og muligens besøk fra ETTU, vil vi få mer 

informasjon om i april. Vi har nå fått informasjon om at det kommer ny info før 1. juni fra ETTU. 

 

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. Vi fikk forespørsel fra 

   kommunedirektør for økonomi som ønsket å få informasjon om status mht lånet.  

- Domene «bordtennisklubben.no» er nå i NBTF sitt eie. Hvordan kan dette brukes? 

 

4.3 Opptak av nye bordtennisklubber/grupper i IL  

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 01.01.2019. 

Svalbard Turn og IF  Region Nord 

Oslostudentenes IK (OSI) Region Øst 

Skoger BTK   Region Sør 

Kongsberg BTK  Region Sør 

Ramnes IL    Region Sør 

Kilebygda IL    Region Sør 

Søre Neset IL    Region Vest 

Nord Sprint IL  Region Nord 

 

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

Fredrikstad BTK  Region Øst  

Horten  BTK/Borre IL Region Sør 

GUI IL/Asker    Region Øst 

Brevik BTK   Region Sør 

Grorud IF   Region Øst 

IF Borg, Skien  Region Sør 

Nannestad   Region Øst 
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V  NESTE MØTE 

   

Neste styremøte fastsettes til:  

 

 

 

_____________  _________________ 

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 
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VEDTAK PÅ INNKOMNE FORSLAG TIL ENDRINGER I 

KONKURRANSEREGLEMENTET 
Det er Forbundsstyret som har som oppgave å vedta endringer i NBTFs Konkurransereglement og 

Representasjonsreglement, og de vedtak om endringer som gjøres vil få gyldighet fra sesongstart 

2020/2021. Forbundsstyret hadde sitt møte 22.april der forslagene ble behandlet. 

 

Forslag: 1/7 
Forslagsstillar: Hardanger BTK 

§/pkt i regelverket: 3.4.2.1 Antall utenlandske spillere 

 

Eksisterande tekst i dagens regel: Lagserien er åpen for alle som har status som “norsk spiller”, «norsk 

seriespiller», eller er norsk statsborger. En klubb kan i tillegg benytte to utenlandske spillere som ikke har 

status som “norsk spiller”, «norsk seriespiller», eller er norsk statsborger, per seriekamp. 

Forslag til ny tekst (evt. ny paragraf/punkt): Lagserien er åpen for alle som har status som “norsk 

spiller”, «norsk seriespiller», eller er norsk statsborger. En klubb kan i tillegg benytte en utenlandske spiller 

som ikke har status som “norsk spiller”, «norsk seriespiller», eller er norsk statsborger, per seriekamp. 

Grunngjeving: 

1: Slik det er no vert resultata i eliteserien i stor grad avgjort av kor mykje pengar klubbane brukar på å 

henta inn utanlandske spelarar. Dei som hentar inn dei dyraste og beste spelarane , vinn flest kampar. Dette 

er etter vår meining lite interessant. Eliteserien bør i større grad verta avgjort av i kva grad klubbane er 

flinke til spelarutvikling,,og lokale spelarar bør vera i fokus. I tillegg kan ein supplera stallen med spelarar 

frå andre stader og land som bur og trenar med klubben, eventuelt bur og trenar andre stader i landet. Maks 

ein utanlandsk spelar busett i andre land bør vera tillatt pr kamp etter vår meining. 

2: Nivået på eliteserien er kunstig høgt. Dette får fleire uheldige konsekvensar: 

- Spelarar som hevdar seg veldig godt i 1. divisjon vinn knapt kampar i eliteserien.  

- Lag med lokale spelarar som rykkjer opp i eliteserien, risikerer å tapa alle kampane og rykka rett ned. 

- Våre beste klubbar på spelarutvikling (B-72 og Fokus) spelar ikkje i eliteserien 

3: Me opplever stadig at lag som er i eliteserien vel å starta på nytt nederst i seriesystemet eller forsvinn 

heilt ut. Dersom klubbane i større grad satsar på eigne spelarar og nivået vert noko lågare, vil dette truleg 

verta eit mindre problem. 

4: Dersom eliteserien i fotball i stor grad hadde bestått av spelarar som vart flydd inn frå andre land for å 

spela kampar – og gjerne ulike spelarar frå kamp til kamp – hadde serien truleg blitt langt mindre interessant 

for publikum og media, og folk hadde hatt problem med å ta serien seriøst. Dersom media hadde sett eit 

kritisk søkjelys på korleis norsk bordtennis brukar pengar på å fly inn spelarar til kampar hadde me truleg 

fått eit stort omdømeproblem. 

5: Norske klubbar bør bruka pengar meir fornuftig enn på å fly inn utanlandske spelarar til eliteseriekampar. 

 

Vedtak 
Forslaget ble ikke vedtatt. Det vil bli tatt initiativet til å gjennomføre et årlig med klubbene i den 

nasjonale lagserien 

 

Forslag: 2/7 
 

Forslagsstillar: Hardanger BTK 

§/pkt i regelverket: 3.2.1 Deltakerberettigelse 

 

Eksisterande tekst i dagens regel: 

Lag er deltakerberettigede ifølge reglene for opp- og nedrykk. 

 

Forslag til ny tekst (evt. ny paragraf/punkt): 

Lag er deltakerberettigede ifølge reglene for opp- og nedrykk. 

To klubber kan stille med felleslag i divisjoner og avdelinger der det er ledig plass. 
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Grunngjeving: 

Mange klubbar slit enten med for få eller for mange spelarar pr lag. Ved å opna for felleslag vil fleire 

spelarar kunna få eit godt kamptilbod. Ein kan også behalda mindre klubbar i seriesystemet - kliubbar som 

elles ikkje klarar å stilla lag i det heile. 

Felleslag er svært vanleg til dømes i fotball, og me meiner det er eit betre alternativ enn utlån til andre lag i 

serien som me har i dag. 

Døme 1: To klubbar med to-tre aktuelle spelarar til eit serielag klarar ikkje å stilla lag kvar for seg. Saman 

kan dei stilla lag. 

Døme 2: Klubb 1 har åtte aktuelle spelarar til spel i ein divisjon. Dette er for lite til to lag. Dei melder difor 

berre på eitt lag, men har då eigentleg for mange spelarar til laget. Klubb 2 har tre aktuelle spelarar til eit lag 

i same divisjon og klarar ikkje å stilla lag. Dei to klubbane kan då stilla eit felleslag i tillegg til det eine laget 

til klubb 1. 

 

 

Vedtak 
Forslaget ble ikke vedtatt 

 

 

Forslag: 3/7 
 

Forslagsstiller: Laksevåg  

 

Forslag: Forslag til forandring på lisensen i NBTF. 

 

Lisens først når en fyller 13 år 

Laksevåg foreslår at det betales lisens for de yngste den dagen de fyller 13 år. 

 

Begrunnelse 

Det er ikke bra for sporten vår at det må løses lisens når enn er 12 år gammel. 

Det må ikke koste for mye den første tiden en deltar i vår sport. 

 

Vedtak 
Forslaget ble ikke vedtatt, men styret skal se på om det finnes alternative løsninger. Utfordringen er 

overlapping med Barneidrettsforsikringen i et antall måneder, og hvordan man skal finne en teknisk 

løsning der dette unngås. Vår erfaring er at våre lisenser er lave sammenlignet med flere andre 

idretter. 

 

 

 

Forslag: 4/7 
 

Forslagsstiller: NBTF v/ Arrangementsutvalget  

 

Forslag: Spilleform i NM herrer og damer single 

 

Endringsforslaget omfatter flere paragrafer, som følger under. Oppsummert går forslaget går ut på å endre 

spilleformen i herrer og damer singel til ren cup. De 8 høyest rangert skal etter vårt forslag fremdeles seedes 

direkte til 8-delsfinalen.  I forslaget skal ytterligere 8 spillere seedes dersom det er mer enn 24 deltakere. Vi 

ber spesielt om kommentarer på følgende områder: 

 

1. Idéen om å legge om til ren cup 

2. Antall seede 

3. Når begynner vi med 7-setts kamper 
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Gammel tekst: 

2.7.3.1 Generelle bestemmelser 

Antall påmeldte deltakere/par Antall styrkeseedede deltakere/par 

-11 2 

12-31 4 

32-63 8 

64- 16 

Det bør minst styrkeseedes antall deltakere ut fra tabellen. Ved puljespill skal det styrkeseedes like mange 

spillere som det er puljer. Ved snaketrekning rangeres samtlige spillere etter rankingen. 

 

Forslag: Overskriften endres til 2.7.3.1 generelle bestemmelser, eksklusive NM damer og herrer senior 

 

2.7.3.2 NM 

Gammel tekst: 

I Herrer senior single og Damer senior single skal det styrkeseedes 8 spillere. Disse skal trekkes inn i 

åttendedelsfinalene. Se 2.7.3.1. 

I øvrige klasser styrkeseedes det etter vanlige regler, dog skal det alltid styrkeseedes minst fire deltakere i 

hver mesterskapstittelklasse. 

 

Foreslås endret til:   

2.7.3.2 NM 

I Herrer og damer senior single skal det styrkeseedes etter følgende tabell 

Antall påmeldte 

deltakere 
Antall styrkeseedede deltakere 

Hvorav antall spillere direkte til 8-dels 

finale 

-16 8  

17-24 8 8 

25-56 16 8 

   

 

I øvrige klasser styrkeseedes det etter vanlige regler, dog skal det alltid styrkeseedes minst fire deltakere i 

hver mesterskapstittelklasse. 

 

2.11.4 SPILLEFORM 

2.11.4.1 Antall sett 

Gammel tekst: 

Sluttspillet i Herrer senior single og Damer senior single spilles best av syv sett (fra 1/8 dels finaler). 

Puljespillet i Herrer senior single og Damer senior single og et eventuelt cupspill i det innledende spillet, 

samt alle øvrige klasser, også singleklasser for funksjonshemmede, spilles best av fem sett. 

 

Endres til 

Forslaget legger ikke opp til endring, men vi ønsker kommentarer på det 

 

2.11.4.4 Herrer senior single og Damer senior single  

(her har vi strøket over det vi foreslå skal ut) 

Klassene spilles som innledende puljespill, eventuelt også cupspill , og avsluttende cupspill. Det avsluttende 

cupspillet i Herrer senior single og Damer senior single spilles fra og med åttendedelsfinalene. 

I det innledende puljespillet i klassene Herrer senior single og Damer senior single spilles i puljer a 3, 

eventuelt 4 eller 5 spillere (*). De to beste spillerne fra hver pulje går videre til et avsluttende cupspill i det 

innledende spillet, og det spilles helt til 8 spillere i Herrer senior single og 8 spillere i Damer senior single 

gjenstår. Disse 8 spillerne i Herrer senior single og Damer senior single er kvalifisert for det avsluttende 

cupspillet. 
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Tilleggsbestemmelser for NM: 

 Punkt 1.1.7: Puljespill for damer og herrer single 

Alt tas ut 

 

Begrunnelse: 

Vi ønsker at NM skal spilles som ren cup. 

 NM er ikke en turnering for å gi spillerne flest mulig kamper, men for å kåre en vinner på en rettferdig 

måte. 

Etter at 8-dels finalene for herrer og damer senior i 2018 ble flyttet fra søndagen til lørdagen, har søndagen 

blitt en bedre dag for spillerne, men lørdagen har blitt mer krevende arrangementsteknisk. Vi ser også at det 

blir for mange kamper for de som går til 8-dels finaler via puljespill. Flere prioriterer nå bort double.  

Det blir mange kamper og vanskelig å få gode rammer rundt de finalene som går på lørdagen. Det har blitt 

en utfordring å legge forholdene til rette for spillerne, ved bl.a. å gi dem nok hvile mellom kampene. 

 

 

Vedtak 
Forslaget ble vedtatt 

 

 

Forslag: 5/7 
 

Forslagsstiller: Laksevåg  

 

3.3.2.2 Dispensasjon for utlån til den nasjonale lagserien 

Vi må få inn at det gjelder en spiller i en lagkamp.  

 

Begrunnelse 

Blir da samme for 3.3.2.3.  

 

 

Vedtak 
Forslaget ble vedtatt, og gjelder i hele den nasjonale lagserien 

 

 

Forslag: 6/7 
 

Forslagsstiller: Laksevåg  

 

3.9.3.3 Kamper 

1 divisjon samme som eliteserien.   

Dvs. kampen er slutt når noen har kommet til 6 enkelt seire.  

 

 

Vedtak 
Forslaget ble ikke vedtatt 
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Forslag: 7/7 
 

Forslagsstiller: Laksevåg  

 

1.11.2.1.1 Disiplinære forføyninger ved dårlig oppførsel eller andre regelbrudd 

1.19 SANKSJONER 

Her må vi få inn noe om utestengelse for de som får gjentatte gule/røde kort fra borddommer. 

Gult 1 poeng Rødt 2 poeng.        21 dager utestengelse dersom 8 poeng i løpet av sesongen.  

 

 

 

Vedtak 
Forslaget ble vedtatt 
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LOVNORM FOR SÆRKRETSER/REGIONER 
Vedtatt av Idrettsstyret 23. oktober 2019. 

 

         

LOV FOR [NAVN PÅ SÆRKRETSEN/REGIONEN] 
 

Sist endret [dato].  

 

 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 

 

§ 1  Formål 

 

(1) Særkretsens formål er å arbeide for [angi de(n) aktuelle idretten(e)s] utvikling innen kretsen, og å fremme samarbeidet 

med idrettslagene. Kretsen skal bistå [navn på særforbundet] (heretter «særforbundet») i alle spørsmål som gjelder [angi 

de(n) aktuelle idretten(e)] innen kretsen.  

 

(2)  Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som 

idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

 

§ 2  Organisasjon 

 

(1)  Særkretser opprettes, sammenslås og oppløses av særforbundet, som også fastsetter særkretsens grenser.  

 

(2)  Særkretsen består av alle idrettslag innen særkretsens grenser som er medlem av særforbundet og Norges idrettsforbund 

og olympiske og paralympiske komité (NIF). Særkretsens grenser fastsettes av særforbundet. 

 

(3) Gjennom særforbundet er særkretsen et organisasjonsledd innen NIF. 

 

(4)  Særkretsen skal overholde NIFs og særforbundets regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for særkretsen uavhengig 

av hva som måtte stå i særkretsens egen lov. 

 

§ 3  Oppgaver 

 

Særkretsen skal [legg inn særkretsens oppgaver, f.eks.:  

a) Representere særforbundet og bistå det i saker knyttet til den enkelte idrett. 

b) Stimulere til samarbeid mellom de idrettslag som driver vedkommende idrett. Bistå idrettskretsen i spørsmål av felles 

interesse for flere idretter. 

c) Godkjenne idrettsarrangementer, oppnevne nødvendige dommere, samt utarbeide terminliste. 

d) Forestå særidrettsfaglig utdanning i samsvar med særforbundets planer.  

e) Sørge for gjennomføring av kretsmesterskap, samt stimulere til annen idrettslig virksomhet med størst mulig variasjon og 

omfang. 

f) Gi faglig bistand ved planlegging og bygging av idrettsanlegg. 

g) Avgi beretning og regnskap innen fastsatte frister, og søke om økonomisk støtte fra særforbund og idrettskrets.] 

 

 

§ 4  Kontingent [og avgifter] 

 

(1) Kontingenten fastsettes av særkretstinget. 

 

[(2) Eventuelle konsekvenser av manglende betaling av kontingent/avgifter bør legges inn her. F.eks. om dette innebærer tap 

av møterett, stemmerett osv.  på særkretstinget.] 

 

 

II. TILLITSVALGTE  

 

§ 5  Kjønnsfordeling  

(1)  Særkretsen skal arbeide for en lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer mv. og representasjon til ting. 

Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til ting, skal begge kjønn være representert. 

Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved 

valg/oppnevning av mer enn tre personer skal velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder 

også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av 

kjønnsfordelingen. 
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(2)  Ved valg/oppnevning til styrer, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én måned etter tinget 

sende ut innkalling til ekstraordinært ting der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen 

mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt. 

(3)  Ved representasjon må den delegasjon som møter oppfylle bestemmelsen, hvis ikke skal antallet representanter i den 

fremmøtte delegasjonen reduseres slik at den oppfyller bestemmelsen. Tinget kan likevel godkjenne den fremmøtte 

delegasjonen dersom det foreligger uforutsette forhold utenfor særkretsens kontroll. 

(4)  Idrettsstyret kan pålegge særkretsen å oppfylle bestemmelsen, herunder å innkalle til nytt ting eller foreta ny oppnevning. 

(5)  Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for et valg/oppnevning.   
 

§ 6  Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker 

 

(1)  Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som: 

a) utfører lønnet arbeid for et organisasjonsledd tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20 %, eller 

b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra et organisasjonsledd i løpet av et kalenderår..  

(2) En arbeidstaker i et organisasjonsledd er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komite mv. i organisasjonsleddet eller 

overordnet organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i et organisasjonsledd, plikter å fratre tillitsvervet ved 

tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.  

(3)  En arbeidstaker i et organisasjonsledd kan ikke velges eller oppnevnes som representant til ting eller ledermøte i overordnet 

organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd 

representasjonen skjer.   

(4)  Bestemmelsen er ikke til hinder for at organisasjonsledd gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til 

organisasjonsleddets styre.  

(5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen, anses ikke som valgt eller oppnevnt.  

(6)  Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et valg/oppnevning. 

§ 7  Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til et organisasjonsledd 
 

(1) En person som har en økonomisk særinteresse i driften av et organisasjonsledd som overstiger 1 G i løpet av et kalenderår, 

er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité innen organisasjonsleddet eller overordnet ledd. Det samme gjelder 

styremedlem, ansatt eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik økonomisk særinteresse 

som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsleddet. Tillitsvalgt som 

får en slik økonomisk særinteresse, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre 

før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.  

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til ting eller 

ledermøte i overordnet organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som har en tilsvarende 

tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer. 

(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen, anses som ikke valgt eller oppnevnt. 

(4)  Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et valg/oppnevning.  

§ 8  Inhabilitet  

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i særkretsen er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller 

til å treffe avgjørelse:  

a) når vedkommende selv er part i saken,  

b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,  

c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,  

d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person 

som er part i saken.  

(2)  Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes 

upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for 

vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om 

inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.  

(3)  Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i særkretsen.  
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(4)  Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes 

tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at 

vedkommende viker sete.  

(5)  Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en avgjørelse retter seg mot eller som saken 

ellers direkte gjelder.  

(6)  I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og 

samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller 

et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle 

møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. 

Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom 

det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.  

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten 

vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin 

nærmeste overordnede til avgjørelse.  

§ 9  Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll  

(1)  Styrer, komiteer og utvalg i særkretsen er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall 

av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.  

(2)  Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av medlemmene gir sin tilslutning til dette 

Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved 

fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre.  

(3)  Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for idrettslag tilsluttet særkretsen, med mindre 

styret bestemmer noe annet i den enkelte sak. 

 

§ 10  Refusjon av utgifter. Godtgjørelse  

 

(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse med utførelsen 

av vervet. 

 

(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.  

(3)  Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. 

 

 

III. ØKONOMI 

 

§ 11  Regnskaps- og revisjonsplikt mv.  

 

(1)  Særkretsen er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som fastsettes senest seks måneder etter 

regnskapsårets slutt. Idrettsstyret kan sette en tidligere frist. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige 

styremedlemmer. Dersom særkretsen har daglig leder, skal også daglig leder undertegne. 

 

(2)  Særkretsen skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder. Særkretser med en årlig 

omsetning på fem millioner kroner eller mer, skal engasjere revisor og følge alminnelig lovgivning for regnskap og 

revisjon selv om de ikke er forpliktet til dette etter alminnelig lovgivning. For særkretser som ikke har regnskapsplikt 

etter alminnelig lovgivning, gjelder uansett følgende: 

a) Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret og skal omfatte hele særkretsens 

aktivitet. Dersom særkretsen er inndelt i flere grupper/avdelinger, skal de enkelte grupper/avdelingers aktiviteter 

også vises i regnskapet. 

b) Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse. 

c) Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og særkretsens art og omfang tilsier. 

d) Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal oppbevares på en trygg måte i 

minimum fem år etter regnskapsårets slutt. 

 

(3)  Bankkonti skal være knyttet til særkretsen, og skal disponeres av minimum to personer i fellesskap. Alle 

utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i fellesskap. 
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(4) Særkretsen skal ha underslagsforsikring. 

 

§ 12 Budsjett  

(1)  På særkretstinget skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Eventuelle midler 

avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres særskilt. 

(2)  Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. 

(3)  Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges. 

 

§ 13 Utlån og garanti 

Særkretser kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen 

betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.  

 

IV. TING, STYRE, UTVALG MV.  

 

§ 14  Særkretstinget  

 

(1)  Særkretsens høyeste myndighet er særkretstinget som avholdes innen utgangen av [måned]. 

 

(2)  Særkretstinget innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til de organisasjonsledd som har representasjonsrett. 

Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på særkretsens internettside eller på annen forsvarlig 

måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før særkretstinget. Forslag som skal 

behandles på særkretstinget, må være sendt til styret senest to uker før særkretstinget. Fullstendig sakliste og andre 

nødvendige saksdokumenter med forslag til særkretstinget må være gjort tilgjengelig senest én uke før særkretstinget.  

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør særkretstinget hhv. under godkjenning av innkalling 

og godkjenning av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.  

(4) Særkretstinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter. 

(5) På særkretstinget kan ikke behandles forslag om endring i lov og bestemmelser som ikke er oppført 

på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de 

fremmøtte stemmeberettigede vedtar det, ved godkjenning av saklisten. 

 

§ 15   Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett 

 

(1) Forslagsrett til særkretstinget:  

a)      Styret. 

b)      Et representasjonsberettiget idrettslag.  

c)      Møteberettiget komité/utvalg, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 

 

(2) Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på særkretstinget: 

a) Styret. 

b) Representanter fra idrettslagene etter følgende skala: 

 

Representasjon beregnes etter [angi beregningsgrunnlag, f.eks. antall lag] per [angi dato] og 

meddeles organisasjonen samtidig med innkallingen til særkretstinget 
 

  

 

  Reiseutgiftsfordeling kan benyttes. 

 

(3)  Møterett, talerett og forslagsrett på særkretstinget i saker som ligger innenfor utvalget/komiteens arbeidsområde:   

a) Kontrollutvalgets medlemmer. 

b) Valgkomiteens medlemmer. 

c) Lederne i tingvalgte utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er forhindret fra å møte. 

 

(4) Møterett og talerett på særkretstinget: 

a)  Representant fra særforbundet og NIF  

[b) Revisor, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.]  
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(5) For å ha stemmerett, være valgbar til tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til ting, må man ha 

fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av et idrettslag tilsluttet særkretsen i minst én måned og ha gjort opp sine 

økonomiske forpliktelser til idrettslaget. 

(6) En person kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i særkretsen: medlem av styret, valgkomité, kontrollutvalg, 

lovutvalg, revisor. Person med slikt verv kan ikke møte på særkretstinget som representant for et annet organisasjonsledd. 

 

§ 16  Ledelse av særkretstinget 

Særkretstinget ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller protokollfører behøver å være representant.  

 

§ 17  Særkretstingets oppgaver  

 

Særkretstinget skal: 

1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 

2. Velge dirigent(er). 

3. Velge protokollfører(e). 

4. Velge to representanter til å underskrive protokollen.  

5. Godkjenne innkallingen. 

6. Godkjenne saklisten. 

7. Godkjenne forretningsorden. 

8. Behandle beretning for særkretsen. 

9. Behandle regnskap for særkretsen, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning 

[og revisors beretning]. 
10. Behandle forslag og saker. 

11. Fastsette kontingent. 

12. Behandle budsjett for særkretsen. 

13. Foreta følgende valg:  

a) Styre med leder, nestleder, [antall] styremedlem(mer) og [antall] varamedlem(mer). 

b) Kontrollutvalg med [antall (minst 2)] medlemmer og [antall (minst 1)] varamedlem(mer). 
c) Representanter til ting i overordnede organisasjonsledd eller gi særkretsstyret fullmakt til å oppnevne 

representantene. 

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste særkretsting. 

 

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene 
samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1.varamedlem, 2.varamedlem osv. 

 

[14. Engasjere revisor til å revidere særkretsens regnskap.] 

 

§ 18  Stemmegivning på særkretstinget 

(1)  Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig 

flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme, og ingen kan stemme på 

vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.  

(2)  Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Blanke 

stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder flere kandidater enn 

det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.  

(3)  Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, 

foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg 

stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten 

av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke tilstrekkelig mange 

kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av 

stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de 

valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

 

§ 19  Ekstraordinært særkretsting 
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(1) Ekstraordinært særkretsting innkalles av særkretsstyret med minst 2 ukers frist etter: 

a) vedtak av særkretsens styre eller ting, 

b) vedtak av styre eller ting i overordnet organisasjonsledd, eller 

c) skriftlig krav fra ¼ av idrettslagene i særkretsen. 

(2) Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort tilgjengelig 

på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen.  

(3)  Et ekstraordinært særkretsting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.  

 

(4)  Ekstraordinært særkretsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet/kravene om innkalling av 

det ekstraordinære særkretstinget.  

 

(5)  Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære særkretstinget hhv. under godkjenning av innkalling 

og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære særkretstinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan 

behandles. 

 

§ 20 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang 

Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til særkretsens størrelse 

eller virksomhet, kan kun vedtas av særkretstinget. 

 

 

 

§ 21  Særkretsens styre 

 

(1) Særkretsen ledes og forpliktes av styret som er særkretsens høyeste myndighet mellom særkretstingene. 

 

(2) Styret skal [beskriv styrets oppgaver, f.eks.: 

a) Iverksette særkretstingets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 

b) Forestå særkretsens daglige administrasjon, representere særkretsen utad og utøve faglige myndighet innen 

særkretsens grenser. 

c) Påse at særkretsens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på tinget 

eller av overordnet organisasjonsledd, og sørge for at særkretsen har en tilfredsstillende organisering av 

regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring. 

d) Arrangere eller la arrangere kretsmesterskap og andre konkurranser innen kretsen og utarbeide terminlister for 

dette. 

e) Utvikle særkretsens organisasjon og aktivitetstilbud. 

f) Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter behov samt utarbeide mandat/instruks for disse.  

g) Oppnevne representanter til særforbundstinget dersom særkretstinget ikke har valgt representanter.] 

 

(3) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det, eller minst [legg inn antall, (minst to)] av styremedlemmene forlanger 

det.  

 

§ 22  Valgkomité 

 

Valgkomiteen velges på særkretstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til 

alle øvrige tillitsverv som skal velges på særkretstinget. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av 

valgkomiteen med mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell for 

vervet. 

 

§ 23     Kontrollutvalg 

 

(1) Kontrollutvalget har følgende oppgaver:  

            a)         Påse at særkretsens virksomhet drives i samsvar med særkretsens og   

overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak.  

b)    Ha et særlig fokus på at særkretsen har forsvarlig forvaltning og  

økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak,  

bevilgninger og økonomiske rammer.  

c)         Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på særkretstinget, og   

avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.  

d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til særkretstinget, og foreta                   
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regnskapsrevisjon, med mindre særkretsen har engasjert revisor. I så fall skal utvalget minst ha et årlig møte 

med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig. 

e)        [Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks.]  

(2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser nødvendig for å 

utføre sine oppgaver.  

 

§ 24  Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker 

 

(1) For alminnelige disiplinærforføyninger, gjelder regler vedtatt av overordnet 

organisasjonsledd og ev. regler vedtatt av særkretsen. 

 

(2) For sanksjoner gjelder NIFs lov og regelverk vedtatt av særforbundet.  

 

(3) For straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs straffebestemmelser og antidopingregelverk. 

 

§ 25  Avtaler og samarbeid mellom særkretsen og næringslivet 

 

Avtaler og samarbeid mellom særkretsen og næringslivet reguleres i NIFs lov kapittel 13 [og eventuelt henvisning til regelverk gitt 

av særforbundet]. 

 

§ 26  Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter 

 

Markeds-, medie- og arrangementsrettigheter reguleres i NIFs lov kapittel 14 [og eventuelt henvisning til regelverk gitt av 

særforbundet].  

 

§ 27  Lovendring 

 

(1) Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og gjøre endringene kjent for 

tilsluttede idrettslag så snart de er vedtatt av styret. 

 

(2) Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært særkretsting etter å ha vært oppført på saklisten, og 

krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endringene trer i kraft straks, med mindre tinget vedtar noe annet. Dersom tinget 

vedtar lovendringer, sendes protokollen til særforbundet. Ved eventuell motstrid mellom særkretsens regelverk og NIFs 

regelverk, går NIFs regelverk foran. Særforbundet kan, som overordnet organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for 

å unngå motstrid med NIFs regelverk.  

 

(3)  Endringer i §§ 27 og 28 kan ikke vedtas av særkretsen/regionen selv med mindre endringene følger av NIFs regelverk 

eller lovnorm. 

 

§ 28  Oppløsning  

 

Særkretsen kan bare oppløses av særforbundet. Ved oppløsning eller annet opphør av særkretsen tilfaller særkretsens 

overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av særforbundet. 

 


