
 

NORGES BORDTENNISFORBUND 
                                NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION  
                             Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

  NORGES  BORDTENNISFORBUND 

PROTOKOLL STYREMØTE NR 1/2021 10. FBRUAR – TEAMS MØTE 

  

Til stede: 

Christian Ibenfeldt, Liv Sæther, Anders Hovden, Anne Haug, Roar Frøseth og Tor Anders Rasmussen. 

Forfall: Anders Haukedalen 

 

Fra Administrasjonen: 

Bengt Paulsen, Ghassan Chaer og Marte Grutle Aasebø 

 

Leder av valgkomiteen Jørn Wilhelmsen var tilstede på helemøtet, han ønsket å få et innblikk i hvordan 

styret jobbet sammen. Svenn Erik Nordby var tilstede på begynnelsen av møte, der han la frem sin status 

rapport på prosjekter han skulle fullføre. Dette er nå gjennomført, en stor takk til Svenn-Erik for dette.  

 

 

I  GODKJENNE PROTOKOLL 

 

Sak 1/21 Godkjenne protokoll nr. 9/2020 

 

Vedtak:   Protokoll nr. 9/2020 ble godkjent  

  

 

II  BESLUTNINGSSAKER 

 

 

Sak 2/21 Endringer i kriterier årets jenteklubb og årets breddeklubb 

  Administrasjonen fikk i oppgave å utarbeide nye kriterier. 

  Nye kriterier følger vedlagt. Ghassan redegjør mer om endringene på møtet. 

 

Vedtak: Årets jenteklubb ingen endringer. Årets breddeklubb, Ghassan tar med innspillene som kom, 

frem på møtet og legger frem et nytt forslag på neste ordinære styremøte. Styret ønsket også 

at det utarbeides en tredje pris – årets «fremgangs klubb» Ghassan i samarbeid med bredde 

utarbeider et forslag med kriterier til neste ordinære styremøte.    

 

Sak 3/21 Dispensasjon fra konkurranse reglementet - flytting av NMer. 

Det er kun forbundsstyret som kan gi dispensasjon til endringer i konkurranse reglementet. 

Det må derfor formelt vedtas av styret, at våre tidsfaste arrangementer er flyttet. 

 

Vedtak: Forbundsstyret gir dispensasjon til flytting av tidsfaste arrangementer. Dette i henhold til 

den uforutsigbare Corona situasjonen man er i. 

 

Sak 4/21 Eiker saken 

Dette er en sak som startet i 2005, og har vært opp med jevne mellomrom i styrene opp 

gjennom årene. Styret må få landet denne saken. GS har vært i kontakt med Øvre Eiker 

kommune. GS orienterer mer på møtet. Avtaler følger vedlagt. 

 

Vedtak: Styret ønsker at saken avsluttes. GS følger opp mot Øvre Eiker kommune og Eiker BTK. 

GS legger i samarbeid med president frem et forslag til løsning på neste ordinære styremøte. 
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Sak 5/21 «Ny» hjemmeside 

Sektor media ønsket å se på muligheten til å fornye nåværende hjemmeside, alertnativt gå for 

en annen løsning. Det er jobbet med dette i en periode, flere møter er avholdt med NIF IT, og 

med våre IT personer. Prosessen er pr. dato ikke helt i mål, men håper alt klart til styremøte, 

slik at det kan gjøre et vedtak. Info og avtale utkast fra NIF IT følger som vedlegg.  

 

Vedtak: Styret vedtok at vi går for NIFs (EPI) løsning av ny hjemmeside.  

 

Sak 6/21 NBTFs ting 8-9 mai  

  Det må gjøres et vedtak på prosessen, om tinget må utsettes.  

  Forslag fra GS: 1. Tinget utsettes til høsten 2021. 2. Tinget avvikles digitalt høsten 2021. 

 

Vedtak: Forsalget fra GS vedtas. GS følger opp mot Thon Hotell. Endelig avgjørelse om eventuell 

flytting, tas i slutten av mars. 

 

3  POLICY-OG UTREDNINGSSAKER 

 

3.1  Arrangementer og terminliste 2021 

Sektor arrangement har arbeidet meget bra i denne vanskelige perioden vi er i. De har funnet 

nye datoer til de fleste av våre arrangementer.  

 

Det kommer en del spørsmål om hva vi gjør om ikke kan gjennomføre seriespillet, arrangere 

NMer og NC finale som planlagt. 

 

Dette bør styre diskutere og ha en plan B for. En annen problem stilling man bør se på er en 

eventuell tilbakebetaling av serieavgift, dersom seriespillet ikke lar seg gjennomføre.  

 

Det er pr. dato meget usikkert om hvilke av våre arrangementer som kan gjennomføres og 

når de kan gjennomføres. Sektor arrangement følger opp dette kontinuerlig.  

 

3.2   Årets Ildsjel 

  Det er pr. dato ikke kommet inn noen forslag. Veien videre. 

Prisen er planlagt utdelt på tinget. 

 

Flere forslag på kandidater ønskes. GS følger opp dette. 
 

3.2  NBTF 75 år 

  NBTF er 75 år i 2021. Skal vi markere dette på noen måte. 

   

  Det kom frem noen ideer GS jobber videre med dette. 
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4  INFORMASJONSSAKER 

 

4.1  Rapport fra president   

  - EM søknaden 

  - Eventuelle saker til idrettstinget 

   

4.2  Rapport fra Generalsekretær   

  - Regnskap 2020 

  - Budsjett og handlingsplan 2021 

- Finansiering - digitaliserings prosessen 

  - Innkommende forslag konkurranse-/representasjons reglementet 

  - Fornebuhallen - status  

  - Waldner Cup 

   

4.3  Info fra sektorene 

  Toppidrett 

  - Møter med Wang Toppidrettsgymnas – vedørende eventuell avtale og oppstart 

  - Instagram side toppidrett på plass  

  - Toppidrett- ny struktur 

  - Møte med NIF - kinaprosjektet 

  - Status våre beste spillere  

  - OLT støtte 2021 

 

  Bredde og rekruttering 

- Utlysninger tiltak bredde/rekruttering 

- Status trenerutviklings prosjektet 

- Status trener 1, trener 2 og trener 3 

- Status Webinarer 

- Søknad Sparebank stiftelsen 

 

Marked og Media  

- Møte med Amedia 

 

 

_________  _________________ 

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 

 

 ______________________ 

Bengt Paulsen 

Gen.sek 
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