
Referat fra årsmøte i Tromsø Bordtennisklubb 1. mars 2007 
 
Til stede: Kevin Johansen, Bjørn Helge Handegård, Jonny Ternlind, Noralv Bjørnå, Tor Dahl, 
Erik Eidesen, og Nils Madsen Haugland. 

Sak 1. Åpning av årsmøtet 
Leder Erik Eidesen åpnet årsmøtet, og ønsket velkommen.  

Sak 2. Fastsetting av stemmetall 
Alle fremmøtte bortsett fra Tor Dahl var stemmeberettiget. 

Sak 3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 
Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.  

Sak 4. Valg av møteleder, referent og desisorer 
Erik Eidesen ble valgt til møteleder, og Bjørn Helge Handegård ble valgt til referent. Jonny 
Ternlind og Nils Madsen Haugland ble valgt som desisorer til å skrive under årsmøtereferatet. 

Sak 5. Behandle og godkjenne klubbens årsmelding for 2006 
Erik Eidesen gikk igjennom årsmeldingen, og denne ble deretter diskutert.  
 
Disse endringene ble foreslått: 
Ordet ”fremme” byttes ut med ”innstille” i første avsnitt.  
Antall medlemmer registrert i idrettsregistreringen i 2006 var 32, ikke 40. 
 
Vedtak: Årsmeldingen ble etter dette enstemmig godkjent med forbehold om at disse endringene 
føres inn. 

Sak 6. Behandle og godkjenne klubbens regnskap for 2006 
Revisorrapporten ble gjennomgått av revisorene, og regnskapet ble diskutert. Regnskapet for 
2006 viser et underskudd på 20893,77,-  
Revisorene kom med anmerkninger på 3 manglende bilag i regnskapet, og til dels unøyaktig 
forklarende tekst. Klubben har utestående 4500 kroner i utbetalte forskudd som skal 
tilbakebetales i 2007. Revisorene må ha tilsendt et fullstendig medlemskartotek før revisjonen 
starter, for å kunne sjekke om innkommet medlemskontingent stemmer overens med 
medlemsantallet. 
 
Vedtak: Regnskapet for 2006 ble enstemmig godkjent med revisorenes merknader. 

Sak 7. Behandle og vedta lovsaker 
To lovsaker hadde kommet inn, og disse ble gjennomgått av Kevin Johansen. Forslagene ble 

diskutert. 

a) Oppdatering av klubbreglementet 



Noen justeringer påkrevd: Endringer i NIF-reglementet er ført inn i TBTKs reglement. Foreslått 
endring av § 3 Medlemmer, justeres slik at kun betalende medlemmer inneværende år registreres 
som medlemmer ved Idrettsregistreringen.  
§ 15 Valgkomite. Innstillingen til nytt styre, og årsmelding sendes styret senest ei uke før 
årsmøtet. 
§ 17 Revisjon. Nytt punkt 6: Revisorene skal i revisjonsberetningen eksplisitt gjøre rede for 
hallfondets utvikling. 
 
b) Statutter for TBTKs hallfond 
Det foreslås å sette av 50.000-100.000 kroner årlig i et hallfond. Beløpsstørrelsen ble diskutert. 
Mer midler må hentes inn for at intensjonene i hallfondet skal kunne følges. 
 
Vedtak: De foreslåtte lovsakene ble enstemmig godkjent av årsmøtet, og legges derfor inn i 
klubbreglementet. 

Sak 8. Fastsetting av medlemskontingent for 2007 
Sittende styre hadde foreslått en medlemskontingent på 100 kroner.  
Vedtak: Medlemskontingenten settes til kr. 100,-, og denne gjelder for alle enkeltmedlemmer.  

Sak 9. Trekke opp retningslinjer for TBTKs videre drift.  
Lederen innledet. Satsingsområder ble diskutert. 
Vi vil fortsette med Idrettens Storbyarbeid. Åpent hus skal fortsette hvis finansiering av dette går 
i orden. 
Jentebordtennisskole i TBTK har startet i januar, og intensjonen er at dette tiltaket skal 
videreføres. 
Den videregående gruppa har behov for å øke treningsmengden, og vi legger opp til at denne 
gruppa skal få en ekstra treningsdag. 
Klubben fyller 25 år i 2007, og det skal i den forbindelse gjennomføres jubileumsmiddag og en 
jubileumsturnering (Norges-Cup - vi trenger en arrangementskomité). Vi skal prøve å markere 
oss mer i bybildet for å markere oss i vårt 25. år. 
24-timersbordtennis skal gjennomføres 3. mars i år, og det er meningen at dette skal bli en årlig 
foreteelse. 
Tromsø BTK har som intensjon å fortsette å stille i seriespill i 1.-divisjon, og vi skal delta i 
nasjonale mesterskap i så stor grad som mulig. 

Sak 10. Vedta budsjett for 2007 
Forslag til budsjett for 2007 ble gjennomgått og diskutert. Budsjettet var på forhånd satt opp med 
kr. 220.000,- i inntekter, og kr. 226.500,- i utgifter. Følgende endringer ble vedtatt: 
Utgifter:  
Post 4040. Seriespill endres fra 35.000,- til 30.000,- 
Post 7500. Forsikringspremie endres fra 3.000,- til 2.000,- 
Post 4220. Diverse godtgjørelser endres fra 21.000,- til 20.000,- 
Med disse endringene blir budsjettets totale driftsutgifter 219.500,-, og estimert driftsresultat blir 
dermed 500,- i overskudd. 
 
Vedtak: Budsjettet for 2007 ble enstemmig godkjent med disse endringene. 



 


