
Referat årsmøte i Bordtennis – Region Nord 25. mars 2006 
 
Fremmøtte: Michael Sjøstedt, Gøril Heide, Jonny Ternlind, Espen Bertelsen, Håkan Sjøstedt, 
Bjørn Helge Handegård, Geir Pedersen og Kevin Johansen. 
 

Sak 1: Konstituering 

Kevin Johansen ble valgt til møteleder, og Bjørn Helge Handegård ble valgt til referent. 
Årsmøtet vedtok at alle de fremmøtte bortsett fra regionsutvikler Geir Pedersen var 
stemmeberettiget. 
 

Sak 2: Behandle og godkjenne årsmeldingen for 2005 

Årsmeldingen for 2005 ble gjennomgått og diskutert. Her ble det generelt tatt opp viktigheten 
av å gi best mulig støtte til eksisterende klubber, og da spesielt hva som bør gjøres for 
Skjervøy BTK som har hatt lite aktivitet i 2005, og hvordan man skal jobbe i forhold til 
Nordreisa BTK. Regionsutviklerens rolle ble også tatt opp i denne forbindelse. Det ble også 
påpekt at man ikke skulle svartmale den sportslige situasjonen i regionen, ettersom det skjer 
en del positivt også. 
 
Vedtak: Årsmeldingen godkjennes med påpekte merknader. 
 

Sak 3: Behandle og godkjenne regnskapet for 2005 

Regnskapet for 2005 ble gjennomgått og diskutert. Regnskapet var på forhånd godkjent av 
revisorene. Regionen har 58323,73,- i egenkapital pr. 1. januar 2006, og driftsresultatet for 
2005 var på pluss 38221,28,-. Nestleder Kevin Johansen ønsket å komme med en merknad til 
regnskapet. Han mente at det burde ha kommet frem at regionen hadde i overkant av 5000 
kroner i utestående regninger pr. 31.12. 2005, og at det hadde gitt et mer realistisk bilde på 
den økonomiske situasjonen ved årets slutt, og at driftsresultatet burde ha vært justert som 
følge av dette.  
 
 
Vedtak: Regnskapet ble godkjent med denne merknaden. 
 

Sak 4: Behandle og godkjenne budsjettet for 2006 

Budsjettet for 2006 ble diskutert. 
 
Vedtak: På inntektssiden reduseres posten Regionstilskudd fra NBTF med 5000,- til 20000,-  
På utgifter ble posten Stiga - Cup redusert fra 7000,- til 5000,-, og med 4 mot 3 stemmer ble 
det vedtatt å øke posten styremøteutgifter fra 3000,- til 10000,- 
Dette innebærer en budsjettert totalinntekt på 51200,- og en totalutgift på 76928,- 
Budsjettet ble med dette vedtatt mot 3 stemmer. 
 



Sak 5: Retningslinjer for regionens videre drift 

 
Årsmøtet diskuterte hvilke oppgaver som burde prioriteres fremover. Flertallet av 
årsmøtedeltakerne ønsket å satse mer ressurser på utvikling av organisasjonen, blant annet 
gjennom hyppigere møtevirksomhet og kursing. I tillegg var det enighet at regionsstyret og 
regionsutvikler skulle prioritere arbeid med å hjelpe eksisterende klubber på Skjervøy, i Bodø, 
Narvik og Birtavarre slik at disse blir sterkere og større enn i dag.  
Regionsutvikleren kom også med sitt syn på sitt første år i regionens tjeneste. Han ønsket at 
regionsstyret utarbeidet en grundig beskrivelse av prioriterte oppgaver gjennom en 
arbeidsrapport, og at dette ville være å foretrekke framfor kommunikasjon i eposter og på 
telefon. Flere av årsmøtedeltakerne hadde synspunkter på hvordan man skulle promotere 
bordtennis ute i regionens byer og tettsteder. Blant annet var det enighet om at man burde 
kjøpe inn visuell informasjon i form av dvd-/vhsfilmer av underholdende og informativ 
bordtennis som kan vises til barn, ungdom og voksne med lite bordtenniserfaring.   
 
 

Sak 6: Valg 

 
Valgkomiteen hadde bestått av følgende personer: 
 
Leder:    Jonny Ternlind 
Medlem:   Håkan Sjøstedt 
Medlem:   Torill Williamsen 
 
Valgkomiteens forslag ble diskutert av de fremmøtte. Kevin Johansen mente at valgkomiteens 
medlemmer av prinsipp burde være helt uavhengige i forhold til regionens arbeid, og at Jonny 
Ternlind (bl.a. visepresident i NBTF og leder i Tromsø BTK) og Håkan Sjøstedt (foreslått 
som 2. varamedlem i regionstyret) ikke tilfredsstilte dette kravet om uavhengighet. Det ble 
også påpekt at bordtennissporten i Nord-Norge er såpass liten at det er vanskelig å ikke 
komme i konflikt med slike prinsipper om uavhengighet når det skal velges styrer i nordnorsk 
bordtennis.  
 
Vedtak: Valgkomiteens forslag til styre ble til tross for Kevins merknad tatt enstemmig til 
følge, og disse ble valgt: 
 
Leder:     Bjørn Helge Handegård    
Nestleder:    Kevin Johansen        
Styremedlem:    Erik Eidesen        
Styremedlem:     Espen Bertelsen 
Styremedlem:   Michael Sjøstedt 
1. varamedlem:   Berit Madsen 
2. varamedlem:   Håkan Sjøstedt 
 
Revisor:   Noralv Bjørnå 
Revisor:   Tor Dahl       
Vararevisor:   Espen Wiik        
Vararevisor:   Torill Williamsen      
 



Valgkomité: 
  
Leder:    Jonny Ternlind 
Medlem:   Gøril Heide 
Medlem:   Håkan Sjøstedt   
  
  
Referat ved Bjørn Helge Handegård 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


