Referat fra årsmøte i Tromsø Bordtennisklubb 15/6-2011
Til stede: Bjørn Helge Handegård, Jonny Ternlind, Erik Eidesen, Gunnar Berger, Odd-Petter
Woll, Kristoffer Nilsen, Odin Dyrkolbotn og Tore Nilsen.

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

Sak 2. Fastsetting av stemmetall
Alle de 8 fremmøtte var stemmeberettiget.

Sak 3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent. Det ble bemerket at årsmøtepapirer og saksliste
ikke var blitt levert ut i tilstrekkelig god tid på forhånd.

Sak 4. Valg av dirigent, referent og desisorer
Erik Eidesen ble valgt til møteleder, og Bjørn Helge Handegård ble valgt til referent.
Jonny Ternlind og Kristoffer Nilsen ble valgt til å skrive under referatet.

Sak 5. Behandle og godkjenne klubbens årsmelding for 2009 og 2010
Møteleder gikk igjennom årsmeldingen, og denne ble diskutert. Som følge av at det ikke ble
avholdt årsmøte i 2010 omhandlet årsmeldingen både 2009 og 2010. Det ble påpekt at det burde
ha blitt kommunisert til medlemmene hvorfor det ikke ble avholdt årsmøte i 2010.
Vedtak: Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.

Sak 6. Behandle og godkjenne klubbens regnskap for 2009 og 2010
Revisorrapportene ble lest opp av møteleder. Begge regnskapene var etter revisorenes mening
funnet i samsvar med god regnskapsskikk, og man hadde ikke funnet store mangler ved
regnskapene. Driftsresultatet for 2009 viste et underskudd på kr. 21 424,-, og for 2010 var
underskuddet på kr. 66 474,-.
Vedtak: Regnskapene for 2009 og 2010 ble enstemmig godkjent.

Sak 7. Behandle innkomne forslag
Det var ikke kommet inn forslag i forkant av årsmøtet.

Sak 8. Fastsetting av medlemskontingent for 2011
Det ble foreslått å videreføre medlemskontingentsatsen på 100 kroner.
Vedtak: Medlemskontingenten settes til kr. 100,-, og denne gjelder for alle enkeltmedlemmer.

Sak 9. Retningslinjer for klubbens videre drift
a. Bordtennisskole: Vi skal gjøre et bedre forsøk på å få til en bordtennisskole høsten 2011.
Forsøket som ble gjort våren 2011 var ikke godt nok organisert, og styret skal gjøre en
mer omfattende planlegging for høstens bordtennisskole. Man bør rekruttere via skolene.
b. Treningslokalet: Det er sannsynlig at vi må ut av spillelokalet vårt om relativt kort tid.
Årsmøtet ber styret om å jobbe kontinuerlig med å finne alternativer.
c. Sportslig satsing: Enkelte spillere i TBTK ønsker å satse mer enn det klubben i dag
klarer å tilby. Derfor bør man ha en fast trening på onsdager. Bjørn Helge Handegård tar
ansvar for denne treningen, som er et tilbud til de som ønsker å satse litt ekstra.
d. Utveksling med Russland: TBTK har i samarbeid med en klubb i Arkhangelsk søkt
Barentssekretariatet om støtte til å gjennomføre to arrangermenter (ett i Russland og ett i
Norge). Initiativet om et samarbeid komer fra den russiske klubben. Hvis vi får midler, så
vil dette få prioritet høsten 2011. I så fall vil Mørketidscupen være et passende
arrangement i Norge hvor utvekslingen kan skje. Dette kan på sikt bli til en fast
utveksling.
e. Økonomi: Vi skal jobbe for å få sponsorer på Mørketidscupen. Her kan en videreføring
av samarbeid med DnB NOR være aktuelt. Andre aktuelle samarbeidspartnere er bl.a.
Sparebanken Nord-Norge (for eksempel via russlandskontoret), Rica (rimelig overnatting
i Norge – russlandutvekslingen), og Troms Kraft. Styret skal jobbe målbevisst med dette
til høsten. Vi skal forbedre oss på salg av utstyr gjennom mer målrettet salg. Det utstyret
vi har til salg til klubbens spillere er for anonymt i øyeblikket. Vi skal gjøre tilgjengelig
utstyr mer synlig i lokalet, ved å stille ut utstyret i glasskap. Vi skal bytte ut
klubbdraktene, og dette kan også gi inntekter til klubben. Vi skal gjennomføre lotteri
høsten 2011. For å kunne stå som bingoarangør i 2012, skal vi også søke om å bli
lotteriverdig aktør igjen.
f. Innkjøp av bord: To nye bord skal kjøpes inn. Dette forutsetter at vi kan kjøpe rabattert
utstyr via NIFs utstyrsordning.

Sak 10. Behandle og godkjenne klubbens budsjett for 2011
Forslag til budsjett for 2011 ble gjennomgått og diskutert. Budsjettet var på forhånd satt opp med
kr. 269.000,- i inntekter, og kr. 253.000,- i utgifter.
Følgende justeringer ble foreslått:
Alle poster som er budsjettert med 0 i inntekt eller utgift strykes.
Posten 3710 Samarbeidsavtaler utgår, og i stedet kommer en ny post inn: 3715 Sponsing, som
settes til kr. 10.000,Post 3995 Loppemarked utgår.
Post 3999 Diverse inntekter settes til kr. 18.000,- som følge av forventede dugnadsinntekter fra
fylling av sandsekker.
På utgiftssiden ble det vedtatt å sette post 4010 til kr 6.000,- basert på at vi skal ha utgifter til
utstyr til bordtennisskole.
Post 4040 Utgifter seriespill økes fra 20.000 til 25.000.
Post 4050 Serieavgift, årsavgift reduseres fra 5.000 til 3.000.
Post 7040 Diverse administrative utgifter settes til 2.000.
Dette medfører driftsinntekter på 287.000,- og driftsutgifter på 264.000,-.
Vedtak: Budsjettet for 2011 ble enstemmig godkjent med disse endringene.

Sak 11. Valg
Valgkomiteen hadde innstilt følgende kandidater til ulike tillitsverv og oppgaver, og samtlige ble
enstemmig valgt ved akklamasjon:

Styre
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:

Erik S. Eidesen
Tore Nilsen
Bjørn Helge Handegård
Gunnar Berger
Odd-Petter Woll

(gjenvalg)
(ny)
(gjenvalg)
(ny)
(ny)

1. varamedlem: Geir Pedersen
2. varamedlem: Nils Madsen Haugland

(ny)
(ny posisjon)

Revisor:
Odin Dyrkolbotn
Revisor:
Andreas Sætermo
Vararevisor:

(gjenvalg)
(gjenvalg)

Valgkomité
For valg av valgkomité (og vararevisor) får styret fullmakt til å komme med forslag på
ettersommeren. Disse skal velges på ekstraordinært årsmøte høsten 2011.

12. Avslutning
Leder Erik Eidesen avsluttet årsmøtet, ønsket vel hjem.

Tromsø 15.6. 2011
Referat v/Bjørn Helge Handegård

Kristoffer Nilsen

Jonny Ternlind

