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I  GODKJENNE PROTOKOLL 

 

Sak 34/20 Godkjenne protokoll nr 6/2020 

 

Vedtak:   Protokoll nr 6/2020 ble godkjent og signert 

 

 

II  BESLUTNINGSSAKER 

 

Sak 35/20 Kontrollkomiteens beretning 

Viser til Kontrollkomiteens rapport for 2019 der de ikke hadde noen spesielle kommentarer. I 

en mail datert 23.06.20 omtaler de noe de vil skal tas med seg til neste årsavslutning for året 

2020. Det de kommenterer mht skattetrekkskonto ble tatt opp med NIF regnskapskontor uten 

at det etter komiteens syn ble tilstrekkelig presist. Til styret NBTF fra Kontrollkomiteen: 

«Kontrollkomiteen har i dag levert beretning for 2019 uten spesielle kommentarer (ref 

Kontrollkomiteens rapport). Vi vil imidlertid be styret om å merke seg følgende kommentarer 

før arbeidet med neste års regnskap og beretning: Sett i lys av at det flys for over en million 

kroner hvert år bør man reflektere litt over uttalelsen om å ikke påvirke det ytre miljø.  

En del av notene til regnskapet er litt uklare, spesielt i forhold til skattetrekkskonto og 

arbeidsgiveravgift. Disse bør bli formulert mer presist i fremtiden.» 
 

Vedtak: Informasjonen tas til etterretning og følges opp av styret og administrasjon ved 

årsavslutningen for 2020. 

 

 



 2 

                                                                                                                    NORGES  BORDTENNISFORBUND 

Sak 36/20 Utviklingsprosjekt i 4 klubber 

Vi har mottatt en søknad fra Oslo BTK og B-72, der de søker om midler til et spiller-

rekrutterings-/utviklingsprosjekt. Der har styret tidligere vedtatt å utlyse slik at vi forsøker å 

få med to klubber til i prosjektet. Vi utlyste prosjektet med søknadsfrist 1.juli. Vi mottok 

søknad fra Notodden BTK og Stord BTK. Stord BTK sin søknad var mer omfattende og ikke 

dekkende iht utlysningen. Notodden BTK lyktes ikke med å få med en annen klubb som de 

kunne samarbeide med i prosjektet. Vi har gitt tilsagn til B-72 og Oslo BTK. Vi har nå fått en 

ny forespørsel fra Notodden som har sjekket med Modum BTK og de skal være interessert. 

 

Vedtak Oslo BTK og B-72 følges opp med betaling for 1. halvår med kr 25 000,- pr klubb. Dialog 

med Notodden BTK og Modum BTK, som vi også tar inn i prosjektet dersom de tilfredsstiller 

kriteriene. 

 

Sak 37/20 Utfordringer for klubbene og mulige støttetiltak 

Mange klubber har utvilsomt hatt utfordringer etter total stengning i mars, men det er naturlig 

vis meget store forskjeller i hvordan klubbene er blitt rammet. Treningene er kommet i gang 

igjen mange steder nå, men det er bl.a. ekstra kostnader til smitteverntiltak og reduserte, men 

også nye, inntektsmuligheter i denne perioden. Noen klubber har nok også hatt reduserte 

kostnader. Totalt er ca 15 arrangementer avlyst, foreløpig, og etter hva vi kan se så er det 7 

klubber som har søkt om støtte fra KUD. 21 klubber har rapportert til NIF iht Power BI- 

rapporter som NIF gjør på vegne av alle organisasjonsledd i norsk idrett. Vedtak fra tidligere 

møte: Styret diskuterte dette basert på erfaringer gjennom kontakt med klubber og deres 

rapportering om økonomiske tap og andre utfordringer. Styret er åpne for å se på mulige 

tiltak som kan bidra til en entusiasme rundt rekruttering og oppstart etter sommeren. Vi vil 

også vurdere dette i lys av nye tilskuddsordninger som kommer fra Kulturdepartementet. 

 

Vedtak:  Vedtaket i neste sak 38/20 innebærer at vi arrangerer NM for yngre og Stiga 11’n. I 

forbindelse med disse arrangementene vil vi komme opp med økonomisk støtteordning for 

klubbene. Dette vil det komme informasjon om på NBTFs hjemmeside og i invitasjonene når 

dette er klart.  

 

Sak 38/20 NM for yngre og STIGA 11’n 

Etter dialog med klubber har vi mottatt positive signaler om å avvikle NM for yngre med  

Fokus BTK som arrangør og Oslo BTK som arrangør av STIGA 11’n. Begge arrangementer 

avholdes helgen  30.-31. oktober i adskilte haller. Vi har noen utfordringer som må avklares 

mht double og klasser.  

 

Vedtak  Begge arrangementer avholdes helgen 30.-31. oktober i adskilte haller. 

 

Sak 39/20  Søknad fra Region Sør 

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

Dette ble fulgt opp av Gen.sek og Liv Sæther. Den 17. juli kom de med en søknad der de 

søkte om ekstra bevilgning for oppstartsåret 2020 og dette er blitt behandlet av sektor bredde 

i samråd med Gen.sek. Dette ble en hastesak fordi regionen skulle i gang med intervjuer av 

regionstrenere og måtte derfor ha sikkerhet på økonomien.  

 

Vedtak: Region Sør innvilges totalt kr 100 000,- i 2020 (dette er inkl ekstratilskuddet). Så er de lovet 

kr 55 000,- i støtte i 2021, som begge belastes prosjekt bredde nr 3/30000 
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Sak 40/20  Pensjon til ansatte 

 Ved ansettelse av nyansatte i 2020 er nå OTP satt til 5%. Dette er en lovpålagt pensjon som 

praktiseres som en Innskuddspensjon for den ansatte. Dette er også en solidarisk ordning som 

innebærer at alle skal være på samme prosentsats og konsekvensen er at de som hittil har 

vært på lovpålagt sats også økes til 5%. Dette må gjøres fra 1. september. Vi har tre ansatte 

som frem til 1. november er på Ytelsespensjon, men dette ønsker styret å avvikle når 

nåværende Gen.sek slutter. Vi har hentet inn informasjon fra Storebrand som viser 

konsekvenser av en slik omlegging både for forbund og de ansatte. Denne informasjonen var 

oversendt styret i en Power Point presentasjon.  

 

Vedtak:  Informasjonen tas til etterretning og Sektor Organisasjon følger opp dette med de ansatte 

dette gjelder. 

 

Sak 41/20 Deltakelse i NIF konsernkontosystem i SpareBank 1 Østlandet. 

Det ble avholdt et informasjonsmøte på Ullevål Stadion 9.juni 2020 hvor det ble informert 

om at idrettens konsernkontosystem vil skifte bank fra DNB til SpareBank 1 Østlandet (SB1). 

Norges idrettsforbund (NIF) har i dag samarbeidsavtale med SB1 og som et ledd i videre 

samarbeid vil NIF nå skifte bankforbindelse for konsernkontosystemet.  Vi står naturlig vis 

fritt i valg av bankforbindelse og kan fortsette med DNB, men da har vi ingen konsernkonto. 

Vi sjekker nå muligheten for en videreføring med DNB gjennom SFA og kombinert med et 

markedssamarbeid. Dersom vi ønsker å følge NIF må vi nå styrebehandle deltakelse i 

konsernkontosystem og Styret må, hvis vi ønsker dette, fatte et styrevedtak slik:  

   

Vedtak:  Norges Bordtennisforbund sitt styre er kjent med innholdet i avtale om konsernkontosystem 

mellom Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og SpareBank1 

Østlandet. Styret vedtar med dette deltakelse i nevnte konsernkontosystem med de 

forpliktelser som følger av dette, herunder aksept av solidaransvar.  

Styret vedtar at Norges Bordtennisforbund er solidarisk ansvarlig med Norges Idrettsforbund 

og olympiske og paralympiske komité (NIF) som hovedkontoinnehaver, og de øvrige 

deltakende selskap, for rett oppfyllelse av alle forpliktelser som måtte oppstå under 

konsernkontosystemet.  

Styret gir Svenn-Erik Nordby fullmakt til å skrive under deltakererklæringen. 

 

Styret ønsker imidlertid å vente med å sende inn en avtale til Sparebank 1 Østlandet, til vi 

har avklart om det ligger noen muligheter for et fremtidig samarbeid med DNB. 

 

Sak 42/20 Bruk av NBTFs transportable gulv  

NBTF har ca 2000 kvm bordtennisgulv liggende i Sandefjord på OCC. Vi har fått, og får, 

henvendelser fra klubber som spør oss om vi kan hjelpe dem med gulv til «egne» mindre 

lokaler. Pr dato har vi lånt ut gulv ( ca 172 kvm) til Bergen HIL til deres treningslokale. 

Anders Hovden har også noen ruller hos seg til bruk på mesterskap/seriekamper og planen er  

å legge noen flere på dette lageret i Bergen som vil være tilstrekkelig til å dekke behovet for 

mesterskap, landskamper etc.  Det er også behov for et lite lager i Oslo til mulige 

landskamper i fremtiden. 

Vi vil jo gjerne hjelpe klubbene, og det kan kommer flere henvendelser, derfor har vi nå 

diskutert noen regler/prinsipper for dette.  

Gulvet på OCC er primært lagret der med tanke på fremtidige NBTF-arrangementer og 

dersom vi begynner å ta fra dette risikerer forbundet å måtte kjøpe inn til egne arrangementer 

der. Dersom det skulle bli et EM for veteraner der så må vi uansett kjøpe/leie inn mye mer, 

som blir en merkostnad dersom gulv fjernes derfra.  Vi ser jo også at flere klubber selv har 

investert i gulv, betalt av egne midler, eller gjennom støtteordninger fra stiftelser.  
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Noen alternativer: 

- Si ja til alle klubber som spør. Gulvet er på lån og de må selv stå for all frakt og de må 

levere gulvet tilbake når NBTF har behov for dette 

- Si ja til alle klubber som spør. Gulvet er på et mer permanent lån. De betaler all frakt, 

men NBTF henter det ikke tilbake til sine arrangementer 

- Forbundet ønsker ikke å låne ut gulvet til mer permanente lokaler, kun til arrangementer. 

Klubbene betaler all frakt.  

- Et alternativ er også å selge noe av det vi har til klubber til en gitt pris + frakt og 

eksponering av Gerflor. 

 

Vedtak:  Vi flytter 24 ruller fra Sandefjord til lager i Bergen. Da har de totalt 32 ruller der. Ruller 

som nå ligger hos ulike klubber i Østlandsområdet samles på Fornebu. Forbundet kan være 

åpne for å selge noe av det som er lagret på OCC, men ikke mer enn at det blir værende 

tilstrekkelig gulv til å dekke et mesterskap på OCC. 

 

Sak 43/20 Disiplinærforføyninger ved deltakelse i konkurranser 

Dommer/overdommer har få verktøy for å hindre koronasmittede å møte opp til turneringer.  

Det finnes likevel noen verktøy. Dommerkomiteen ønsker å fremme følgende problemstilling 

og forslag til formulering som bør inn i invitasjonene både på seriespill og turneringer.  

«Spillere, lagledere mv skal holde seg borte fra hallen hvis de er syke, eller er i karantene. 

Personer og klubber som bryter smittevernreglene vil bli bortvist fra hallen og kan bli ilagt 

alminnelige disiplinærforføyninger etter NIFs lov § 11-1. Brudd på smittevernloven vil bli 

rapportert. 

Begrunnelse: Vi har ingen mulighet til å vite konkret hvorvidt noen er syke, eller om de 

skulle ha vært i karantene. Vi har ikke tilgang til disse opplysningene. Vi må basere oss på 

tillit. Samtidig tror vi at det hjelper å ha et ris bak speilet. Vi ser det som umulig å bruke 

"dommerverktøy" i denne saken, altså gule eller rødt kort osv. Arrangør kan åpenbart 

bortvise folk fra hallen i slike tilfeller, så der har vi noe. Vi diskuterte hvorvidt noe kan finnes 

i idrettens regelverk, og det kan det: I vårt eget regelverk har vi en henvisning til alminnelige 

disiplinærforføyninger i NIFs lov. Her kan man sanksjonere brudd på idrettens regelverk, 

vedtak eller alminnelig god oppførsel. Dette burde dekke det! Hvis vi oppdager noen som 

burde ha vært i karantene, bør det anmeldes til politiet. Normal bot er 20 000 kroner. Igjen: 

Ris bak speilet er det viktigste, å ha en påminnelse til spillere og klubber.   

Nå har NIF nettopp lansert er E-læringskurs om korona. Det anbefales at dette kurset gjøres 

obligatorisk for alle over 13 år som skal delta i konkurranser. Administrasjonen vil informere 

om dette på hjemmeside, facebook og med direkte mail til alle klubber så snart dette er 

tilgjengelig. 

 

Vedtak:  Spillere, lagledere mv skal holde seg borte fra hallen hvis de er syke, eller er i karantene. 

Personer og klubber som bryter smittevernreglene vil bli bortvist fra hallen og kan bli ilagt 

alminnelige disiplinærforføyninger etter NIFs lov § 11-1. Brudd på smittevernloven vil bli 

rapportert. E-læringskurset er obligatorisk for alle over 13 år som skal delta i konkurranser. 

Administrasjonen vil informere om dette på hjemmeside, facebook og med direkte mail til alle 

klubber.  

 

Sak 44/20     E-læringskurs – Korona 

NIF har i samarbeid med Norges Fotballforbund utarbeidet et e-læringskurs om Korona. Dette 

er nå tilgjengelig for hele norsk idrett. Et helt tydelig spørsmål alle særforbund på ta stilling til 

er hvorvidt dette kurset skal være obligatorisk for alle som deltar i konkurranser (fra 13 år). 

NIF anbefaler dette og de fleste idretter gjør nok det.  

 

Vedtak: Styret vedtok å gjøre dette kurset obligatorisk for alle over 13 år som deltar i konkurranser 

slik anbefalingen er fra NIF. Kurset legges ut, så snart vi har tilgang på alt materiell fra NIF, 

på vår hjemmeside, facebook og sendes alle klubber. Våre dommere/TD blir også informert.   
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III  POLICY-OG UTREDNINGSSAKER 

 

3.1  Statusrapport fra sektorene 

 Hver sektor beskriver kort hva som er skjedd siden sist 

Rapport fra Sektor Toppidrett: Status Ma Wenting 

Rapport fra Sektor Bredde-/rekruttering: Status: Etablering av Ungdomsutvalg. Anders Haukedalen 

Rapport fra Sektor Marked og Media:  

Rapport sektor Arrangement: EM Veteraner. Se egen sak.  

Rapport fra Sektor Organisasjon:  Tildeling av Årets Ildsjel?  

Etablering av Anleggsutvalg?  

Enklere tilknytningsformer  

 

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.  

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. Alle klubber bør gjennomføre NIFs «Bedre klubb» 

- 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, lagturneringer, etc) 

- Brosjyremateriell – redigerbart for klubb 

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 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 større ansvar i Region Midt med å bistå nærliggende klubber. Se vedlegg 

 

 

https://www.ittf.com/ittf-world-junior-circuit/2020-ittf-world-junior-circuit/documents/
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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. Et positivt evalueringsmøte ble avholdt 10. 

juni med NIF og kinesiske GAS/COC. De er positive til et videre samarbeid og til å hjelpe oss. 

 

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 nå ca 45 klubber med i prosjektet, hvorav 14 nye. Disse får oppfølging med klubbtrener- og 

styrelederkurs. De vil også få bord til klubben og utebord til barneskoler i nærområde. Vi innså at vi 

ikke fikk gjennomført og benyttet alle midler i 2019 og pga av korona har vi nå fått en forlengelse av 

prosjektet frem til 15. desember 2020. Dette fikk vi innvilget, vi fikk også muligheten til å gå ut over 

det geografiske kjerneområdet, Østlandet.  

 

3.5 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 

 

3.6 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. 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.  

Søkeprosessen 

Styret behandlet vilkårene og mulighetene for et slikt omfattende mesterskap og fattet følgende 

vedtak. Forbundsstyret vedtok at vi sammen med Oslofjord Convention Center (OCC) 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.   

Søknaden ble utarbeidet oversendt innen søknadsfrist til ETTU som var 24. januar. Denne ble 

bekreftet mottatt av ETTU og vi vet at Danmark og Kroatia er våre konkurrenter. Det har vært 

usikkerhet om det skulle arrangeres et EM i 2023 fordi både VM i 2020 og EM i 2021 ble flyttet et 

år, men vi har nå mottatt informasjon om at prosessen er tilbake på skinner og at Norge er en av tre 

søkere for 2023. Her er informasjon fra ETTU om den videre prosessen, mottatt i mail fra ETTU. 

 

Fremdrift: 

29. august, styremøte.  

• Informasjon om status i arbeidsfordeling mellom OCC og NBTF ble fremlagt av Gen.sek 

• Etablering av komite som utarbeider og ferdigstiller søknad innen 20. oktober  

o Komite: Gen.sek, Øivind Eriksen, Tore Eig, Karl Børre Reite og Gunnar Fosseng 

• Organisasjonkomite for arrangementet – key personnel – skal med i søknaden 

 

25. oktober  

• Styret godkjenner søknaden og oversender denne til ETTU innen fristen fredag 30. oktober  
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Fra: ETTU 

 

To the Associations of Croatia, Denmark and Norway 

 

Dear friends 

 

2023 European Veterans Championships 

We are able to inform you 3 expressions of interest have been received for the hosting of the 

Championships. 

The next step of the process is to submit to ETTU an organisational plan including details of host 

city, travel, venue location, venue plan, key personnel, supporting partners and sponsors, event 

budget and finance, motivation for organising, marketing-media-promotion plan, hospitality plan 

(details of hotels and on-site catering), transport, volunteers, technical equipment, ceremonies, 

sightseeing attractions. 

The deadline for receipt of the organisational plan is Friday 30th October 2020 (email: 

office@ettu.org).  

Each Association will be invited to make a 30 minutes (maximum) presentation to the ETTU 

Executive Board on a date and at a venue to be determined. 

The host Association for 2023 EVC will be announced not later than 28th February 2021. 

If you have any questions please do not hesitate to contact me or my ETTU colleagues Pierre Kass, 

Jonny Cowan and ETTU Veterans Committee chair Zdenko Kriz. 

Please accept our apologies for the delay finalising the host process due to the Covid situation and 

the postponement of both the 2020 World Veterans Championships (Bordeaux) and the 2021 

European Veterans Championships (Cardiff). 

We wish you good luck and look forward to receiving your organisational plans. 

 

Kind regards 

Richard Scruton 
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                                                                                                                    NORGES  BORDTENNISFORBUND 

IV  INFORMASJONSSAKER 

  

4.1 Rapport fra president   

Presidenten informerer om aktuelle saker 

 

4.2 Rapport fra Gen.sek   

- Manglende låneinnbetaling fra Eiker BTK. Intet nytt å melde i denne saken  

- Nye koronavettregler er utarbeidet 

- Vi søkte Kulturdepartementet om paramidler til NM, men fikk dessverre avslag. 

- STIGA – avtalen. Status betaling 2020 og dialog om avtale frem til 2024 eller 2028. 

- Driftsregnskap pr 01.08.2020 – ble oversendt styret før møtet 

 

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 

Ørsta IL – BTG  Region Midt 

Lura IL – BTG  Region Vest 

Rosseland IL – BTG  Region Vest 

Grorud IF   Region Øst 

Sandefjord Turn – BTG Region Sør 

 

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

Fredrikstad BTK  Region Øst  

GUI IL/Asker    Region Øst 

 

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 

 


