Til styret og klubbene i Region øst

Protokoll styremøte Region Øst
Møtested
Møtedato
Møtetid

Ullevål stadion, Oslo
230919
17:30 – 19:20

Sak 0 Styrets medlemmer
Styret består av følgende medlemmer etter valget på årsmøtet 26. mars 2019
o
o
o
o
o
o
o
o

Leder
Nestleder
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Øivind Eriksen, Hamkam (valgt for 2 år)
Stig Amundsen, Harestua IL (valgt for 1 år)
Terje Teigen, B-72 (valgt for 2 år)
Ragna Grindheim, B-72 (valgt for 1 år)
Kristin Eng, Fokus BTK (valgt for 1 år)
Claus Tjelle, Askim BTK (valgt for 1 år)
Carl-Erik Farnes, Oslo BTK (valgt for 1 år)

Til styremøtet 230919 meldte Stig Amundsen forfall.

Sak 1 Åpning
Øivind ønsket velkommen til styremøtet, og orienterte om to saker til eventuelt. Det gjelder
en søknad oversendt Region øst fra Jan Berner, og invitasjon til kretstinget i Oslo
Idrettskrets.
Det var ingen øvrige saker til "Eventuelt".

Sak 2 Protokoll fra styremøtet 060619
Protokollen fra det forrige styremøtet ble godkjent. Den sendes ut til klubbene via Region
østs hjemmesider på www.bordtennis.no
Vedtak
Protokollen fra 060619 ble godkjent og sendes regionens hjemmesider.
Sak 3 Regionsamlinger
Kristin og Ragna orienterte styret om planlagte regionsamlinger.
Vedtak
Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 4 Regionstevner og regionmesterskap
Carl-Erik orienterte styret om planlagte regionstevner og den kontakten han planla mot
arrangørene.
Vedtak
Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 5 Divisjonsspill
Claus orienterte.
Claus, sammen med Knut Skjerping, følger opp fakturering av klubbene for deltakelsen i 4.
divisjon, 5. divisjon og årsavgift.
På bakgrunn av informasjon fra Claus vurderes lik deltakeravgift i 4. og 5. divisjon fra og med
neste seong.
Claus orienterte om at samarbeidet mellom Askim BTK og Larkollen BTK, som begge skal
administrere seriespillet, ikke fungerte optimalt. Nå faller størstedelen av arbeidet på Askim
BTK.
Vedtak
Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 6 Gutte- og jenteserie
Terje orienterte om hvilke tanker og ideer han hadde opp mot etablering av en gutte- og
jenteserie fra og med vinteren 2020. Styret diskuterte hvilke elementer som bør inngå.
Følgende elementer ble sett på som viktige:
- nybegynnerfokus, lagserie, 2-mannslag, lavterskel, premier til alle, gratis deltakelse,
sosiale tiltak for de voksne/sjåførene
Terje ble utfordret til å lage et konkret forslag til endelig behandling på det neste styremøtet.
Vedtak
Terje legger fram et konkret og revidert forslag på det neste styremøtet.
Sak 7 Eventuelt
Sak 7.1
Søknader økonomisk støtte
Det var mottatt søknad fra Oslo BTK om økonomisk støtte. Søknaden gjaldt også andre
klubber.
Vedtak
Søknader om økonomisk støtte vurderes ikke i 2019. En søkerrunde vurderes i 2020.
Sak 7.2
Invitasjoner kretsting 2019
Det avholdes kretsting i de ulike idrettskretsene i regionen høsten 2019. Øivind ba om
fullmakt for å vurdere deltakelse.
Vedtak
Styret ga Øivind fullmakt til å vurdere deltakelse i kretstingene innenfor Region øst.
Hamar, 27.11.19
Øivind Eriksen (sign.)
Referent

