Referat fra Styremøte i Bordtennis Region Sør
Torsdag 25. august 2016 kl. 18.00
Katfosshallen – Modum
Tilstede: Øystein Pedersen (leder), Kjetil Christoffersen (nestleder), Frank Martiniussen (inn for
Esben Lund), Rune Olsen (inn for Anders Haukedalen), Lars Kristian Haraldsrud (gjest)
Sak nr. 1

Kort gjennomgang av referat fra forrige styremøte.

Godkjent.
Sak nr. 2

Regionslagturnering 2017, Ungdomslekene på Lillehammer.
-status fra Team Lillehammer

Status uforandret, utsettes til neste møte.
Sak nr. 3

Regionscup 1, 15-16. oktober
-arrangør: Modum

Øystein foreslår at vi i samarbeid med Modum utvikler en mal på hvordan vi ønsker at regionscupene arrangeres. Styret er enige om dette.
Sak nr. 4

Ungdomsstipend
-status fra Øystein

Øystein har sjekket opp nedre aldersgrense for «Trener 1» (ref. forrige styremøte), og det er i følge
bordtennis.no 16 år. Det betyr at hvis det skal være et krav om dette for å kunne søke om ungdomsstipend, så kan ikke nedre aldersgrense settes til 14 som Frank har foreslått. Øystein ønsker at
dette utsettes til Anders er på plass, noe som er ok for resten av styret.
Sak nr. 5

Drive In Cup
-status fra Anders

Utsettes til neste møte.
Sak nr. 6

Lagserien
-status fra Øystein og Kjetil

Øystein kan fortelle at det pr. møtedato er påmeldt 9 lag til 4. divisjon. Det er ønskelig med ett lag
til, sånn at det blir partall -som gjør det enklere å sette opp terminliste. Kjetil sjekker med Drammen om de kan stille et lag til.
Kjetil forslår at 5. div. utsettes til neste sesong. Styret er enige i dette.

Sak nr. 7

Regionsamling
-status fra Team Lillehammer

Ingenting er skjedd, men det forslås at vi planlegger en samling i forbindelse med første regionscup. Modum har annonsert Regionscup 1 til søndag 16. oktober. Styret er enige om å kjøre samling lørdag 15. oktober. Rune tar ansvar for info om samlingen.
Kommentar: I ettertid har Øystein laget et forslag til info, og sendt til alle styremedlemmer, siden
han hadde en liggende fra forrige samling.
Sak nr. 8

Region Sør klær
-status fra Anders

Anders var ikke tilstede, men Styret ble enige om at det bes om et tilbud fra Bordtennisbutikken på
drakt og treningsdress. Samt enkle t-shirts i sort farge med hvitt trykk, til regionsamlingen.
Sak nr. 9

Oppdrag fra Årsmøtet
-få på plass siste styremedlem (kvinne)
-status fra Frank

Frank har ikke klart å få på plass et kvinnelig medlem. Kjetil spør Anne i Drammen.
Sak nr. 10

KM Telemark
-mangler arrangør

Øystein sender en henvendelse til Notodden om de kan arrangere.
Sak nr. 11

Økonomisk status

Disponibelt beløp er kr. 103.144,26 pr. 24.08.16
Faktura for årsgebyr har tidligere år blitt sendt ut ca desember. Vi prøver å få dem ut i september.
Det samme gjelder serieavgift for 4. div. Øystein sender info om mottakere til Lars Kristian som
hjelper oss med å legge dette inn i et fakturaprogram.
På forrige styremøte ble det vedtatt at leder skal gis dispensasjonsrett til Region Sør sin konto,
sammen med den som har kassererfunksjon. Det er Ghassan Chaer som er vår kasserer og han har
vært i kontakt med banken. Svaret derfra er at det må opprettes et org.nr. i Brønnøysundregistrene.
Øystein jobber med dette.
Sak nr. 12

Neste styremøte

Vi prøver å få det til i slutten av september. Det sjekkes med Ghassan og Anders, da det er ønskelig at dem er med.

Sak nr. 13

Eventuelt.

Øystein har fått mail fra Ghassan om at Notodden har trukket sitt lag fra 3. divisjon. Det var ønskelig at vi kunne ta dette opp for å se om vi kunne finne et lag/klubb som kunne ta den ledige plassen. Styret har ingen løsning på dette, da alle fra før enten er med i 3. eller 4. divisjon.

Modum, 28.08.2016
Øystein Pedersen
Referent

