
 
Referat årsmøte i Bordtennis – Region Nord (BRN) 24. 
april 2010 

Sted og tid:  
Nordstrandahallen i Bodø, 24. april 2010 kl. 19.00-20.20. 
Fremmøtte: Inge Brunsvik, Erlend Sjåvik, Ronny Solvoll, Gunnar Ingebrigtsen, 
Johnny Langfjell, Espen Wiik, Bjørn Idar Lillevoll, Ståle Skevik, Espen Bertelsen, 
Bjørn Helge Handegård, Bjørn Skog, Georg Skog, Roar Gjelle, Mohammed Zand og 
Rolf Inge Olsen.  

1. Åpning av årsmøtet 
Espen Bertelsen åpnet møtet ved å ønske velkommen. 

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 
Espen Bertelsen ble valgt til møteleder, og Bjørn Helge Handegård ble valgt til 
referent. Ståle Skevik og Espen Wiik ble valgt til å underskrive referatet. 

5. Behandle og godkjenne BRNs årsberetning for 2009 
Årsmeldingen for 2009 ble diskutert. Det ble påpekt at medlemstall og lisenstall som 
var oppgitt i årsmeldingen pr. 31.12. 2009 var upresise for en del klubber. 
Årsmeldingen bør korrigeres slik at den viser korrekte tall, og disse skal innhentes fra 
klubbene.  
I tillegg var ukorrekt drifteresultat og totale utgifter ført inn i økonomidelen av 
årsmeldingen, og driftsresultatet skal justeres fra pluss 563,48 til minus 1605,32, og 
totale utgifter justeres fra 31091,52 til 33260,32.  
 
Vedtak: Årsmeldingen ble godkjent enstemmig under forutsetning av at det tas 
hensyn til merknadene. 

6. Behandle og godkjenne BRNs regnskap for 2009 i revidert stand 
Regnskapet for 2009 ble gjennomgått og diskutert. Regnskapet var på forhånd 
godkjent av revisorene. To bilag til regnskapet mangler. Regionen har 30362,56,- i 
egenkapital pr. 1. januar 2010, og driftsresultatet for 2009 var på minus 1605,32,-.  
 
Vedtak: Regnskapet for 2009 ble enstemmig godkjent. 



 
7. Behandle innkomne saker  
Ett forslag hadde kommet inn. Espen Bertelsen og Jonny Ternlind hadde fremmet et 
forslag om å innføre en praksis der styremedlemmer velges for to år om gangen. 
Forslagets ordlyd: 
 
”Fra neste årsmøte i 2011 innføres det 2-årige funksjonsperioder for styret i 
Region Nord.  
Med dette menes at halve styret er på valg i gangen, slik at leder og halvparten 
av styrets medlemmer velges det ene året, mens nestleder og resten av styret 
velges året etter. 
For å komme inn i riktig modus, foreslår vi derfor at i 2011 velges styreleder for 
to år og nestleder i ett år, og med resten av styrets medlemmer for ett og to år.” 
 
Bakgrunnen for forslaget 
”Historisk sett viser det seg at det er behov for en stor grad av kontinuitet i en 
organisasjon og et styre. Det er ønskelig at region Nord kan se min. 2 år frem i 
tid med hensyn til den satsing som nordnorsk bordtennis bør gjøre i årene 
fremover. Modellen vil også gi den effekt at det forhåpentligvis blir lettere for en 
valgkomité å jobbe frem en optimal løsning for de impliserte.” 
 
Fordeler og ulemper med forslaget ble diskutert. Det ble fremhevet at langsiktighet er 
viktig, og at dette kan lette arbeidet til valgkomiteen. Samtidig kan det tenkes at det er 
enklere å rekruttere styremedlemmer til kortere styreperioder.  
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt enstemmig. 
 
Dette innebærer at det på årsmøtet i 2011 skal velges slik: 
 
Styreleder - velges for to år 
Nestleder - velges for ett år 
Kasserer - velges for to år 
Styremedlem 1 - velges for ett år 
Styremedlem 2 - velges for to år 
  
Vara 1 og 2 - velges for 1 år 
 
Revisorer og valgkomité velges for ett år om gangen. 

8. Retningslinjer for BRNs videre drift 
Økonomi:  
Regionen må jobbe med å skaffe midler til driften av regionen. Hvis regionen skal 
foreta klubbutvikling ut over den som foregår i regi av NBTFs regionsutvikler, må 
midler til dette hentes inn, og styret må jobbe aktivt med dette. For eksempel trenger 
klubber i oppstartsfasen bistand til å skaffe utstyr (spesielt bord). BRN disponerer ni 
bord, og man må foreta en ny vurdering av om disse i øyeblikket brukes av de som 
trenger dem mest. 
 



 
Arrangementer: 
På grunn av store geografiske avstander og dermed store reiseutgifter for klubbene i 
regionen, har det vist seg vanskelig for flere klubber å både stille på alle de 
terminfestede turneringene og den regionale 3.-divisjonsavdelingen. En løsning på 
dette er å ha to lokale 3.-divisjonsavdelinger. En for den sørlige delen av Nordland og 
en for Troms og nordre Nordland. Dette vil medføre store besparelser for klubbene, 
og vil åpne opp for større deltakelse på regionalcuper som arrangeres i regionens 
ytterpunkter. Klubbene ønsker en forandring på seriespillopplegget, og styret må 
utrede dette kjapt. 

9. Vedta BRNs budsjett for 2010 
Styret hadde lagt frem et forslag til budsjett for 2010, og dette ble diskutert. I 
utgangspunktet er det budsjettert med 29000,- i inntekter og 29000,- i utgifter i 2010.  
 
Forslag til justering: Det er usikkerhet i tilknytning til aktivitetstilskudd/grunntilskudd 
fra idrettskretsene i Nordland og Troms. Det var budsjettert med 4.500,- i tilskudd fra 
Troms Idrettskrets, men dette bortfaller sannsynligvis ettersom ingen tiltak ble 
rapportert inn til TIK i 2009. 
Samtidig er det mulig at BRN er berettiget tilskudd fra Nordland Idrettskrets for 2009 
som vi ikke har fått enda, slik at totalt tilskudd fra idrettskretsene på til sammen 
9000,- ikke er urealistisk 
Vedtak: Budsjettet for 2010 ble vedtatt enstemmig. 

10. Valg av nytt styre, revisorer og valgkomité 
Valgkomiteen hadde følgende forslag til nytt styre i Bordtennis – Region Nord: 
 
Leder: Bjørn Idar Lillevoll                         
Nestleder: Erik Eidesen                     
Kasserer: Bjørn Helge Handegård                          
Styremedlem: Inge Brunsvik 
Styremedlem: Johnny Langfjell 
  
1. varamedlem: Gøril Heide 
2. varamedlem: Ronny Solvoll 
 
Revisor 1: Tore Nilsen 
Revisor 2: Gunnar Ingebrigtsen 
Vararevisor: Espen Bertelsen 
  
Valgkomité: 
Bjørn Helge Handegård (leder) 
Erik Eidesen 
Ronny Solvoll 
Stein-Erik Trondsen (vara) 
 
Espen Bertelsen foreslo å gjøre en endring i valgkomiteen for å få bedre spredning 
mellom klubbene. Hans forslag var å bytte ut Erik Eidesen med Erlend Sjåvik som 



 
fast medlem i valgkomiteen, og sette Erik Eidesen som vara i valgkomiteen i stedet 
for Stein-Erik Trondsen. Årsmøtet støttet dette forslaget uten innvendinger. 
Valgkomiteens forslag ble deretter valgt enstemmig med denne justeringen. 
 
Dermed blir Bordtennis – Region Nords styre for 2010 følgende: 
Leder: Bjørn Idar Lillevoll                         
Nestleder: Erik Eidesen                     
Kasserer: Bjørn Helge Handegård                          
Styremedlem: Inge Brunsvik 
Styremedlem: Johnny Langfjell 
  
1. varamedlem: Gøril Heide 
2. varamedlem: Ronny Solvoll 
 
Revisor 1: Tore Nilsen 
Revisor 2: Gunnar Ingebrigtsen 
Vararevisor: Espen Bertelsen 
  
Valgkomité: 
Bjørn Helge Handegård (leder) 
Erlend Sjåvik  
Ronny Solvoll 
Erik Eidesen (vara) 
 
Heller ikke i år har kvinneandelskravet i styret blitt oppfylt. Dette gjenspeiler 
dessverre den meget skjeve kjønnsfordelingen vi har i bordtennissporten i Nord-
Norge. 

11. Avslutning av møtet 
Nyvalgt leder Bjørn Idar Lillevoll presenterte seg for årsmøtet, og snakket om sine 
mål for bordtennissporten i Nord-Norge. Han synes at det var overraskende og 
hyggelig å bli spurt om å være regionsleder, og er motivert til å gjøre en jobb for 
nordnorsk bordtennis. Vi har økonomiske utfordringer som må løses, og å skaffe 
midler til driften av regionen må prioriteres. Jobben med å få frem flere klubber, og 
styrke de eksisterende klubbene har førsteprioritet, og i så måte er den gode 
samarbeidsånden som råder i nordnorsk bordtennis et stort pluss. Samtidig er 
barentssamarbeid spennende og noe vi bør jobbe for å styrke. 
 
Espen Bertelsens innsats som regionsleder de siste to årene ble roset, og han har 
virkelig bidratt positivt til den gode utviklingen som vi ser i regionen for tiden. 
 
Referat 27. april 2010 ved Bjørn Helge Handegård 

 
                               Ståle Skevik 

                                                                                   
Espen Wiik  Ståle Skevik 


