
 
Referat årsmøte i Bordtennis – Region Nord (BRN) 10. 
april 2011 
Sted og tid:  
Krokenhallen i Tromsø, 10. april 2011 kl. 19.00-20.20. 
Fremmøtte: Gunnar Ingebrigtsen, Bjørn Idar Lillevoll, Bjørn Helge Handegård, 
Jonny Ternlind, Magne Schytte, og Per Asplund.  

1. Åpning av årsmøtet 
Bjørn Idar Lillevoll ønsket velkommen. Dessverre ble det færre fremmøtte enn 
ønsket. 

2. Godkjenne de stemmeberettigede 
Årsmøtet vedtok at alle de fremmøtte var stemmeberettiget. 

3. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden  
Regionens nettside har vært brukt til informasjon om årsmøtet. I tillegg har 
sakspapirer blitt sendt ut til klubbene pr. e-post. 
Innkallingen, saksliste og forretningsorden ble godkjent av de fremmøtte.  

4. Velge dirigent, referent, og to representanter til å underskrive 
årsmøtereferatet 
Bjørn Idar Lillevoll ble valgt til møteleder, og Bjørn Helge Handegård ble valgt til 
referent. Jonny Ternlind og Gunnar Ingebrigtsen ble valgt til å underskrive referatet. 

5. Behandle og godkjenne BRNs årsberetning for 2010 
Årsmeldingen for 2009 ble gjennomgått og diskutert. Det har vært vekst i antall 
medlemmer og lisenser i regionen. Under punktet Økonomi. Årsmeldingen bør 
korrigeres slik at den viser til egenkapital pr. 1. januar 2011 og ikke 1. april 2011. 
 
Vedtak: Årsmeldingen ble godkjent enstemmig under forutsetning av at det tas 
hensyn til merknadene. 

6. Behandle og godkjenne BRNs regnskap for 2010 i revidert stand 
Regnskapet for 2010 ble gjennomgått og diskutert. Regnskapet var på forhånd 
godkjent av revisorene. Revisjonsberetningen ble lest opp. Regionen har 30205,36,- i 
egenkapital pr. 1. januar 2011, og driftsresultatet for 2010 var på minus 157,20,-.  
 
Vedtak: Regnskapet for 2010 ble enstemmig godkjent. 

7. Behandle innkomne saker  
Det var ingen saker som var kommet inn. 
 



 
8. Retningslinjer for BRNs videre drift 
Økonomi:  
 
Det skal jobbes for å øke inntektene. Styret skal jobbe for at Bordtennis – Region 
Nord bl.a. kan være bingoarrangør. 
 
3.-divisjon: 
 
Styret skal gjøre en grundig vurdering av spilleopplegg i 3.-divisjon. Det må avgjøres 
i samarbeid med klubbene om man skal ha én eller to avdelinger i regionen.  
 
Samlinger: 
 
Det har kommet opp flere talentfulle yngre spillere i Region Nord. Disse bør møtes til 
samlinger, og bli trent av kyndige trenere. Dette kan gjøres ved at man samler 
spillerne til felles samling sentralt i regionen, eller at man har samlinger nord og sør i 
regionen, slik at man får kortet ned reiseavstandene og reisekostnader. Styret bør 
vurdere reisefordeling til slike samlinger. 

9. Vedta BRNs budsjett for 2011 
Styret hadde lagt frem et forslag til budsjett for 2011, og dette ble diskutert. I 
utgangspunktet er det budsjettert med 16500,- i inntekter og 19500,- i utgifter i 2011.  
 
Det kom ikke inn noen forslag på justeringer. 
 
Vedtak: Budsjettet for 2011 ble vedtatt enstemmig. 

10. Valg av nytt styre, revisorer og valgkomité 
 
Valgkomiteens forslag til styre i Bordtennis – Region Nord for 2011 var følgende: 
 
Leder: Jonny Ternlind 
Nestleder: Erik Eidesen                     
Kasserer: Bjørn Helge Handegård                          
Styremedlem: Inge Brunsvik 
Styremedlem: John Øvregård 
  
1. varamedlem: Ronny Solvoll 
2. varamedlem: Simon Andreassen 
 
Revisor 1: Tore Nilsen 
Revisor 2: Gunnar Ingebrigtsen 
Vararevisor: Espen Bertelsen 
  



 
 
Valgkomité: 
Bjørn Helge Handegård (leder) 
Erlend Sjåvik  
Ronny Solvoll 
Erik Eidesen (vara) 
 
Vedtak: Valgkomiteens forslag til styre ble valgt enstemmig. 

11. Avslutning av møtet 
Nyvalgt leder Jonny Ternlind takket for tilliten. Han pekte på flere positive 
utviklingstegn for bordtennissporten i Nord-Norge, og gleder seg til å ta fatt på 
oppgaven som leder i Region Nord.  
 
Referat 10. april 2011 ved Bjørn Helge Handegård 
 
 
 

                                                                           

 
 

Jonny Ternlind  Gunnar Ingebrigtsen 
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