
 

 
 

Referat årsmøte i Bordtennis – Region Nord (BRN) 25. april 
2015 
 
Sted og tid:  
Teoribygget, Strandveien 8 i Tromsø, 25. april 2015, kl. 20.45-22.25. 
 
Fremmøtte: Inge Brunsvik, Ketil Johansen, Bjørn Helge Handegård, Jonny Ternlind, 
Ane Handegård, Dagfinn Kristiansen, Odin Dyrkolbotn, Tor Arne Bratli, Tore 
Dagsloth.  
 
1. Åpning av årsmøtet 
Styreleder Jonny Ternlind ønsket velkommen til møtet. 
 
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 
 
Jonny Ternlind ble valgt til møteleder, og Bjørn Helge Handegård ble valgt til 
referent. Ane Handegård og Dagfinn Kristiansen ble valgt til å underskrive referatet. 
 
5. Behandle og godkjenne BRNs årsberetning for 2014 
 
Årsmeldingen for 2014 ble gjennomgått av møteleder og diskutert. Det ble påpekt 
behov for justeringer av årsmeldingen knyttet til deltakelse og resultater i seriespill. 
Beskrivelsen av situasjonen i Finnmark er slik at det er relativt mange registrerte 
klubber og lite aktivitet, og dette kan godt fremkomme tydeligere i årsmeldingen. 
 
Vedtak: Årsmeldingen ble godkjent enstemmig under forutsetning av at det tas 
hensyn til merknadene. 
 
6. Behandle og godkjenne BRNs regnskap for 2014 i revidert stand 
 
Regnskapet for 2014 ble gjennomgått og diskutert. Regnskapet var på forhånd 
godkjent av revisorene. Regionen har 85.687,93,- i egenkapital pr. 31.12.2014, og 
driftsresultatet for 2014 var på pluss 19.784,-. Vel 30.000,- av egenkapitalen er 
øremerkede utvikling av bordtennis i Finnmark og treningssamling for jenter. 
 
Vedtak: Regnskapet for 2014 ble enstemmig godkjent. 



 

 
 

7. Retningslinjer for BRNs videre drift 
 
Økonomi:  
Det skal jobbes for å øke inntektene. Styret skal jobbe for at Bordtennis – Region 
Nord kartlegger muligheten for alternative inntektskilder, og bl.a. om Region Nord 
kan være bingoarrangør. 
På bakgrunn av en diskusjon om prioriteringer under Sak 8 (Budsjett), må styret 
avklare økonomiske prioriteringer, og ha en klarere målsetning for sin pengebruk, og 
en tydeligere analyse av forventede effekter av ulike strategier. Det ble en diskusjon 
under budsjettgjennomgangen hvordan BRN bør prioritere på utgiftssiden. Behovet 
sett fra ulike klubber er veldig forskjellig. Dagfinn Kristiansen fra Kanebogen påpekte 
at regionen burde prioritere å sette inn ressurser som kan bidra til å øke antall spillere, 
og øke ferske spilleres tekniske ferdighetsnivå. Helgesamlinger for de ferskeste 
spillerne som bidrag til rekrutteringen og som støtte til klubber som har få 
ressurspersoner, ble av flere årsmøtedeltakere ansett som viktig. Det finnes 
enkeltspillere i regionen som holder et bra nivå, og regionsstyret må veie forventet 
effekt av å støtte disse økonomisk opp mot gevinsten av å eventuelt satse fullt og helt 
på breddemessig klubbstøtte. 
 
Finnmark: 
Det må på plass en kartlegging av situasjonen i klubbene i Finnmark. En slik må 
foreligge før vi kan vurdere tiltak for å få mer fart på aktiviteten i vår nordligste krets.  
 
Regionslagturnering - landsfinale i Skien 20-21.juni: 
Det var en positiv innstilling fra årsmøtet angående deltakelse på 
regionlagsturneringen - landsfinale i Skien  20-21.juni. Styret må ta en endelig 
avgjørelse om vi skal delta på regionlagsturneringen. NBTF gir reisestøtte på inntil 
5.000,- til hver region. Det er separate tomannslag for gutter og jenter i 11-, 13-, og 
15-årsklassen. Styret må ta en avgjørelse når det gjelder prinsipper for uttak til lagene. 
Det er en treningsleir i Skien i etterkant av turneringen. Skal lagene bestå av spillere 
som er med på samlingen, eller skal regionen ta ut de antatt beste spillerne til lagene? 
Avgjørelse på dette må tas raskt, ettersom påmeldingsfristen er 15. mai. Styret 
kontakter klubbene for å forhøre seg om hvem som har planlagt deltakelse på 
treningssamlingen, og regionslagsturnering. 

Sak 8. Vedta BRNs budsjett for 2015 

 
Styret hadde lagt frem et forslag til budsjett for 2015, og dette ble diskutert. 
Budsjettforslaget viste et underskudd på 34.500,-. 
I hovedsak består budsjetterte inntekter av grunntilskudd og aktivitetstilskudd fra 
idrettskretsene. Det ble ikke foretatt justeringer av inntektsnivået i budsjettet, og totale 
inntekter for 2015 er estimert til 39.000,-.  
 
På utgiftssiden var det foreslått en ny post på 20.000,- til bruk på regionens beste 
yngre spillere. Etter en lengre diskusjon ble det vedtatt at denne posten tas bort. Det 
var ikke stemning for å budsjettere med et underskudd på 34.500,- En satsing på de 
beste spillerne som antydet i det opprinnelige budsjettforslaget betinger at 
inntektssiden heves betydelig. 
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