Referat fra Styremøte i Bordtennis Region Sør
Tirsdag 06. desember 2016 kl. 18.00
Dynastiet Restaurant – Torgeir Vraas plass 2, 3044 Drammen
Tilstede: Øystein Pedersen (leder), Kjetil Christoffersen (nestleder), Esben Lund,
Anne Wiik Nilsen, Frank Martiniussen (1. vara, inn for Anders Haukedalen), Rune Olsen (vara)
Forfall: Anders Haukedalen (styremedlem), Ghassan Chaer (fungerende kasserer)
Sak nr. 1

Kort gjennomgang av referat fra forrige styremøte.

Godkjent.
Sak nr. 2

Regionslagturnering 2017, Ungdomslekene på Lillehammer.
-status fra Team Lillehammer
-tilsvar på spørsmål fra forbundet.

Rune har reservert 8 dobbeltrom på Birkebeineren Hotel & Apartments.
Vi prater litt rundt vedlagte spørsmål fra forbundet og blir enige om svar som Øystein sender.
Sak nr. 3

Regionsamling
-Regionscup 2 i Eiker?

Øystein sender en forespørsel til Eiker om de ønsker å være vertskap for en samling dagen før
RC2. Gitt at cupen går på søndag, med samling lørdag og mulighet for overnatting i hallen. RC2 er
i Hovedterminlisten satt til helgen 4.-5. februar. Samtidig sjekker Kjetil og Anne om mulighet for
samling i Drammen om Eiker ikke kan.
Sak nr. 4

Drive Inn Cup
-status fra Anders, utsatt fra forrige møte.

Utsettes da Anders ikke var tilstede.
Sak nr. 5

5. divisjon neste sesong
-forslag fra Øystein om 2-mannslag (Corbillion cup)

Dette ble godt mottatt. Vi diskuterte litt om det skulle være aldersgrense, men ble enige om at vi
ikke ønsker det. Enstemmig vedtatt å innføre 2-mannslag i 5. div. fra neste sesong.
Sak nr. 6

Økonomisk status

Disponibelt pr. 06.12.2016 kr. 125.445,- De fleste klubber har betalt utsendt årsavgift, de få som
ikke har purres opp. Det ventes inn kr. 5000,- fra forbundet for utsendt faktura på kontorleie.

Sak nr. 7

Neste styremøte.

Det foreslås tirsdag 24. januar….Øystein sjekker.
Sak nr. 8

Eventuelt.

-Øystein har laget et spørreskjema til klubbene som er sendt til Anders og Kjetil for «godkjennelse». Litt usikkert om de har mottatt dette. Kjetil sjekker…
-Øystein nevner en forespørsel/forslag fra spiller Martin Røste om mulig «individuell serie». Vi
prater litt rundt det, og blir vel enige om at 2-mannslag i femte div. holder i første omgang.
-Kjetil ønsker høyere bordtennniskompetanse hos trenere ute i klubbene. Vi ble enige om at styret
ser på hva vi kan bidra med, men at dette nok bør ligge hos «regionstrener».

Modum, 28.12.2016
Øystein Pedersen
Referent

