
Årsmøte 2008 - Bordtennis: Region Nord 
Referat 

 
 
Tilstede: Erik Eidesen, Nils M. Haugland, Jonny Ternlinid, Espen Bertelsen, Bjørn Helge 

Handegård, Gøril Heide, Geir Pedersen 

 
1. Åpning v/ Gøril 
2. Seks stemmeberettigete – Nils er regionsutvikler, og dermed ikke stemmeberettiget 
3. Innkalling og dagsorden godkjent 

i. Bemerkning på at forslag til årsberetning og valgkomiteens innstilling 
kom ut for sent i forhold til møtedato. 

4. Møteleder: Gøril Ordstyrer: Espen Referent: Erik 
5. Behandling av årsberetning: 

i. Jonny roser digitalt arkiv og argumenterer for at dette videreføres 
ii. Organisasjonsnummer: Avhengig av påfølgende årsmøte, og hvorvidt 

man får etablert et nytt styre for 2008. Bør søkes om så lenge man har 
en organisasjon som kan arrangere bingo. 

iii. Avnitt fire under kapittel økonomi tas ut i sin helhet. 
iv. 2006 Geir la ut for bord til Rana BTK, og har ikke fått disse igjen. 

Situasjonen oppstod pga av kommunikasjonssvikt mellom Rana, Geir, 
BRN og forbundet. En utgiftsfordeling må komme i stand for at ikke en 
privatperson blir sittende med utgifter for utstyr til en klubb. 

v. TBTK vil arrangere Mørketidscup siste halvdel av november 2008. Det 
søkes om NC, og da blir tidspunkt 29.-30. november.  

6. Behandling av regnskap: Utsettes og tas opp på ekstraordinært årsmøte for behandling. 
Dette er grunnet uavklarte spørsmål ift. utgiftsbilag. 

7. Ingen innkomne saker. Innkalling manglet konkret frist for levering av forslag til 
saker. 

8. Retningslinjer for fremtidig drift vil bli behandlet på ekstraordinært årsmøte ifm. 
behandling regnskap og valg av nytt styre.  

9. Valg av nytt styre utsettes til ekstraordinært årsmøte for behandling av regnskap. 
Foreløpig forslag til styre ser ut til å ikke være i henhold til NIFs reglement angående 
kjønnskvotering.  

 
 
OBS! Det vil bli avholdt et ekstraordinært årsmøte i løpet av april 2008. Dette er nødvendig p.g.a. vanskeligheter 
med å få på plass kandidater til et nytt styre i.o.m. de endrete forutsetningene for BRN. I tillegg var ikke 
regnskapet klar fra revisorene, og må derfor behandles sammen med budsjett og retningslinjer for fremtidig drift. 
 
Saksliste ekstraordinært årsmøte: 
 

1. Åpning v/ leder 
2. GAIDO 
3. Behandling av regnskap 2007 
4. Behandling av budsjett 2008 
5. Retningslinjer for fremtidig drift 
6. Valg av nytt styre 

 
 
Referent Erik S. Eidesen 
(underskrevet referat arkivert) 


