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Saksliste årsmøte 2014

Medlemmer* av Bodø Bordtennisklubb ønskes velkommen til årsmøte som avholdes  
onsdag 7. mai 2014, kl. 19.30, Idrettens Hus, Aspmyra Stadion. 

Saksliste:
1.  Godkjenne de stemmeberettigede.
2.  Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3.  Velge dirigent, referent samt to representanter til å underskrive årsmøtereferatet.
4.  Behandle BBTKs  årsmelding for 2013.
5.  Behandle BBTKs  regnskap for 2013.
6.  Vedta BBTKs budsjett for 2014.
7.  Foreta følgende valg: 
  a) nestleder
  b) kasserer/styremedlem
  c) to varamedlemmer
  d) to revisorer og to vararevisorer
  e) representant(er) til Forbundsting
  f) valgkomite med leder, to medlemmer og en varamedlem
8.  Trekke opp retningslinjer for BBTKs drift.
9.  Fastsette medlemskontingent.
10. Behandle innkomne forslag og saker. Må være styret i hende senest mandag 5. mai 2014.

Styret ønsker vel møtt!

*Slik står det i klubbens vedtekter vedr. stemmerett: § 5 Stemmerett og valgbarhet
For å ha stemmerett på BBTKs møter må man være fylt 15 år, hatt gyldig medlemskap i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. 
NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov § 2-9.
Se fullstendige vedtekter bakerst i dette dokumentet.
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Årsmelding 2013

Bodø Bordtennisklubb gikk gjennom et begivenhetsrikt år i 2013 med stor aktivitet, hvor vi har vært 
representert både i inn- og utland. Medlemsmassen har aldri vært større, hvor vi i kalenderåret 2013, 
ved idrettsregistreringen, var totalt 55 medlemmer, hvorav 9 jenter 6-12 år og 2 voksne aktive kvin-
ner, 4 gutter 6-12 år, 24 gutter 13-19 år og 14 menn over 26 år. Spesielt det at vi har mange jenter som 
spiller blir lagt merke til.

Styret har siden forrige årsmøte 7. mai 2013 bestått av: Espen Wiik (leder), Tore Dagsloth (nestleder), 
Anne Lise Ouassi (kasserer), Frank Normann og Ane Handegård. Dagloth og Ouhassi valgte å trekke 
seg fra styret 6. november 2013 og varamedlem Bjørn Idar Lillevoll tredte inn som styremedlem, det 
andre varamedlemmet, John Øvergård, ønsket ikke å gå inn som fullverdig styremedlem. Frank Nor-
mann har fungert som nestleder og Espen Wiik som kasserer. Styret har avholdt 6 styremøter i 2013.

Vi har godt besøkte nettsider med 50 besøkende i snitt pr. dag, 18.480 personer på ett år. 472.919 klikk 
på nettsidene våre i 2013 er imponerende. I tillegg har vi ei godt benyttet Facebook-side som er blitt en 
stor kilde til informasjonsflyt i klubben. Ved utgangen av 2013 var det rundt 100 medlemmer på siden.

Klubben er også solid økonomisk med inntekter på ca. 236.000 og et overskudd på ca. 33.000 kr doku-
menterer et sundt aktivitetsnivå. Vi har en stor utstyrspark til en beregnet salgsverdi på ca. kr 70.000,-
men med en langt høyere bruksverdi.

Vi har hatt solide støttespillere økonomisk i Thon Hotel Nordlys, Egon Restraurant, iBooking, Brattøy 
Elektriske og Barnehagebrødet. I tillegg søkte vi i 2013 om støtte i forbindelse med NM for yngre fra  
SpareBank 1 Nord-Norge på 60.000 kr og fra Bodø kommune på 40.000 kr, begge ble innvilget, men 
utbetales i 2014. I tillegg til sponsorer i forbindelse med Thon Hotel Nordlys Cup 2013, både i form av 
kroner, men også i varer og tjenester så er dette med på gi oss fundamentet for god drift. En stor takk 
til alle våre støttespillere. Også en stor takk til alle medlemmer, foresatte og andre som bidrar med stor 
dugnadsinnsats.

Sportslig sett veldig bra hvor vi viser oss frem som den klubben i Nord-Norge med mest aktivitet, 
flest medlemmer og kanskje de beste sportslige resultatene. Våre veteraners NM-bronsje står det stor 
respekt av, samt at vi fikk tre vinnere i Nord-Norsk mesterskap. At vi har fått en utøver på toppidretts-
gymnas og landslagsspiller i Auden Magnus er vi også utrolig stolte av. Her følger en aktivitetsrapport 
for 2013:

Januar
Bodø Bordtennisklubb vant 3. divisjon avdeling F, etter den andre samlerunden som ble arrangert i 
Saltdalshallen på Rognan helga 19. og 20. januar. Imponerende 11 seiere av 12 mulige i seriespillet. 
Spesielt 10-0 seieren over serietoer Rana smakte godt. Men også klare seire mot Narvik og Saltdals 
lag var sterkt. Bjørn Idar vant alle sine kamper, Sigbjørn hadde bare ett tap. Andreas Wiik ble årets 
lagspiller med flest poeng av alle som har deltatt i seriespillet. Meget imponerende. Han vant 30 av 34 
enkeltkamper han var innblandet i. Bjørn Idar vant 23 av 24 spilte kamper. De som var med i de to 
samlerundene var: Andreas W., Bjørn Idar, Andreas D., Eirik W., Sigbjørn, Jonas, Sven Martin, Morten, 
John, William og Frank. 

I januar var også Auden Magnus og spilte for landslaget i Malmö Open. Han klarte en sterk tredjeplass 
i klasse B. Spillet har variert veldig. Tilbakemeldingene fra ledelsen er å trene mange timer småspill og 
backhand. 

Februar
Bodø BTK var representert i junior NM med Andreas D. og Jonas i Lørenskoghallen, 8.–10. februar. 
Begge røk dessverre ut etter gruppespillet i junior single, men begge vant hver sin kamp. Andreas seiret 
3-2 i sett mot Mats Mathiassen fra Molde BTK. I de andre kampene ble sterke Adrian Wetzel, B-72 og 
Benjamin Overaa fra Jevnaker BTK for god motstand. Jonas vant mot Sander Holm fra B-72 med 3-2. 
Han tapte 3-2 mot Jonas Viken Grini fra Fokus. I double ble det tap i første runde for bodøguttene 
med 0-3 mot paret Røsdal/Thorfinnsson fra Fokus BTK. I søndagens kamper møtte våre gutter i Eldre 
Junior Double det toppseedede paret Flaglien/Lindholm. Der fikk guttene ikke uventet kjørt seg kraf-
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tig, men de tar med seg de poengene de fikk og erfaringen, ikke minst, i møtet med to av Norges beste 
juniorspillere. I eldre junior tar vi med oss at Andreas vant klart en av sine tre kamper mot Fredrich 
Kallevig fra B-72. Jonas tok to sett i én av sine kamper. Status er at guttene vinner kamper og er nære i 
flere sett. Det tar de med seg i det videre arbeidet fremover mot NM for yngre som er sesongens høyde-
punkt.

Thon Hotel Nordlys Cup 2013 ble arrangert i Bodøhallen 16. og 17. februar, kanskje det best arran-
gerte BBTK-stevnet  noensinne. 114 deltakere, 728 kamper på 26 bord i hallen. 15 klubber fra Norge 
represpesentert. Vi får skryt fra alle hold i forhold til at vi holdt tidsfristene, arenaen, atmosfæren, in-
formasjonsflyt etc. Laksevågs Otto Hatlebakk skryter på sin klubbs nettsider at Bodø «beviser at de er 
en av landets beste stevnearrangører». Frode Grini sier at de trivdes svært godt i Bodø og guttene hans 
var svært godt fornøyd med at det ble mange klasser og kamper å spille, noe som ikke alltid er tilfellet 
på andre stevner. Både Grini og Hatlebakk er markante skikkelser i norsk bordtennis så deres ord tar 
vi med oss. Dessverre ble det ikke mange topplasseringeringer til Bodø BTKs spillere, må vel nesten si 
som vanlig under egne stevner, men Jonas og Andreas seier i guttedouble var bra. Også mange pallplas-
ser. Auden Magnus seier over Øystein Pettersen var et av høydepunktene. Veldig morro at gode spillere 
sørfra kom oppover, noe som gjorde matchingen hard. 

27. februar hadde vi evalueringsmøte for Thon Hotel Nordlys Cup på Sydøst. Ganske mange møttes, og 
tross i gode tilbakemeldinger fra arrangementet så skal lista legges enda høyere i kommende stevner i 
Bodø.

Mars
8.–10. mars ble det arrangert treningssamling med Peter Nilsson. «Detta läger va det bästa så långt…»  
var Peters kommentar etter samlingen som ble gjennomført i gymsalen i Amt. Hegges vei. 14 spille-
re deltok, herav 10 fra Bodø BTK, pluss  Ask og Olve Solvoll, Mikael Ingebrigtsen fra Rana og Eirik 
Husveg fra Narvik. Samlingen var den tredje i rekken av besøk, den dyktige svenske treneren fra 
Halmstad gjør til oss i Bodø. Noen har vært med alle gangene, mens andre hadde sitt første møte 
med Peter. Det ble som sist lagt opp til ett pass fredagskvelden, tre på lørdag og to på søndag. Både på 
lørdag og søndag fikk spillerne servert varm gryterett til lunsj. Gruppen ble stort sett delt i to hvor de 
mest rutinerte spillerne hadde sine øvelser, mens de ferskeste fikk sitt opplegg. For fire av utøverne, 
Eirik, Andreas D., Auden Magnus og Eirik H. var samlingen en fin oppladning til NM for yngre helga 
etter. Peter tilrettela litt av opplegget med det som fokus. For de yngste var det mye trening på loop mot 
blokk og loop mot underskru. Kinatrening ble brukt flittig, og Peter var mektig imponert over at vi 
hadde slik fokus på det hos oss i Bodø BTK. 

Bodø BTK var godt representert i NM for yngre og NM junior for funksjonshemmede i Sofiemyrhallen 
i Oppegård 15.–17. mars. Auden Magnus, Andreas D., Jonas og Eirik gjorde ikke skam på drakta denne 
helga. I et rekordstort stevne m.h.t. antall deltakere og antall kamper, begynte vi med lagkamp fredag 
i Gutter 15. Vi var ikke spesielt heldige med trekningen da vi møtte B-72s førstelag med bl.a. Adrian 
Wetzel og Petras Siapkaras. Sterkt av Jonas å ta sett mot førstenevnte og Eirik tapte knepent 2-3 mot 
Kevin Berget, en kamp han absolutt burde vunnet om influensaen hadde sluppet taket helt i kroppen 
hans. Neste kamp, som var første plasseringskamp, mot Fornebu BTK var også ergelig at vi ikke vant. 
2-3 tapet burde vært unngått, men mye godt spill av guttene. De neste to plasseringskampene vant vi 
greit 3-0 mot både Bergen HIL og Fornebu BTKs tredjelag. Bodø BTK ble til slutt nr. 25 av totalt 32 lag. 
Hadde vi vunnet første plasseringskamp, som vi kanskje burde, så hadde vi havnet blant de 20 beste, 
da ville vår målsetting vært nådd. Generelt hadde vi mye fokus i kampene om å være nøyaktige, bruke 
skru fremfor fart, samtidig som man skulle prøve å legge opp strategier før kampene. Fredag klarte vi 
ikke helt dette, men utover lørdag og søndag synes jeg guttene klarte dette bedre. De viste mye bra og 
riktig spill. Ser vi på topp 10-nivået er det et stykke opp, men å klare å karre seg inn blant de 10 beste i 
sine årsklasser er innenfor rekkevidden, noe Andreas viste i Gutter 13 hvor han ble nr. 9. Eirik og Jonas 
røk i runden før og endte på 17. plass, noe vi skal være svært fornøyde med. Lørdag og søndag vant 
guttene de kampene de burde vinne. Respekten legger de igjen i garderoben, slik skal det være.
I gutter 15 ble alle i trioen utslått i gruppespillet. Motstandere som er opptil to år eldre blir for sterke, 
men Eirik vant én av sine kamper og det skal det tar vi med oss som positivt. I double møtte Andreas 
og Jonas et sterkt par fra Sarpsborg i første runde. Spillet var til tider svært bra i en kamp de tapte 2-3 
etter å ha hatt føringen 2-1 i sett. Hadde de vært litt kaldere i hode på slutten så kunne det fort blitt 
Bodø-seier. Eirik hadde fått Eirik Husveg fra Narvik som partner i double. De vant første runde mot 
et B-72 par, før to fra Harestua ble for sterke i andre runde, men Eirik&Eirik viste guts og tok sett og 
kunne fort kommet med mer ut av kampen. Jonas og Andreas hadde fått seg partnere i Mix-double. 
Andreas spilte med B-72s Harstad-jente Maja Gjelle. Tap ble det for begge parene, men en morsom 
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konkurranseform er det. Søndag var mye de funksjonshemmedes dag i Sofiemyrhallen. Auden Magnus 
deltok i double, åpen og stående. Han viste mye godt spill, men hadde mye stang ut. Sølvmedalje ble 
det i double med Markus T. Koteng fra Vikåsen. I singleklassene ble det tap i alle kampene, men Auden 
Magnus lover å komme sterkere tilbake ved neste korsvei.

April
Bodø Bordtennisklubb var representert i Veteran NM som gikk av stabelen i Charlottenberg i Sverige 
6.–7. april. Arrrangør var Kongsvinger-klubben Kobra BTK og vi fikk en fantastisk bronse i lagkam-
pen. Bodø stilte i lagkampen i Veteran 50-klassen. Der gikk guttene helt til semifinalen. Herrene som 
representerte Bodø BTK var Sigbjørn, Sven Martin og Bjørn Idar. Bodø vant første kamp med 3-2 over 
arrangørklubben. Sven Martin vant siste match med minst mulig margin, 3-2 i sett og historien gjentok 
seg i den andre kampen mot Lynild. I semifinalen ble B-72 for sterke, men alt i alt kjempeinnsats av 
de ringrevene som var med å starte Bodø BTK i 1979. Ellers så ble Bjørn Idar nr. 9 i singleklassen i 
Veteran 50. 

Bodø Bordtennisklubb var representert med 13 spillere i NNM i Narvik 13. og 14. april. Tre titler ble 
det og ellers flere andre pallplasseringer. Andreas W. hadde ei strålende helg med seier i Herrer C og 
tredjeplasser i både Herrer Åpen og Herrer B. Bjørn Idar tok sølv i Veteran og Herrer B. Andreas D.  
tok gull i Gutter 15 med Jonas på tredjeplass. Jonas fikk revansj og vant en høydramatisk finale mot 
Andreas i Gutter 13 med minst mulig margin. Eirik fikk sammens med Mikael Ingebrigtsen sølv i Gut-
ter double. Ouhassi/Dagsloth tok bronsemedaljen. Eirik tok også bronse i Gutter 15 Rekrutt. Kristina 
Pirtskhalava tok andreplass i Nybegynner 11. Hun fikk også bronse i jenter 15. Hun viste fin fremgang 
som en virkelig kriger ved bordet. Alt i alt så dominerte BBTK gutteklassene i 13 og 15 og de samme 
guttene vinner stadig terreng mot juniorer og seniorer. Noe som dokumenteres med Andreas  
Dagsloths 11-0 i avgjørende sett mot Dagfinn Kristiansen fra Kanebogen. Andreas W. og Bjørn Idar er 
som oftest enslige Bodø-svaner på pallplassene i seniorklassene. Rekruttene med Kristina, Elisabeth, 
Per-Henrik og Mats viste også mye fint spill.

21. april. Jubelen stod i taket da Bodø Bordtennisklubb ble tildelt NM for yngre 2014 (21.-23. mars). 
En kjempeutfordring for klubben og planleggingsarbeidet kom umiddelbart igang, og hundrevis av 
dugandstimer ligger foran alle involvert i Bodø BTK.

Mai
Årsmøtet i Bodø BTK ble gjennomført 7. mai. Og ny styresammensetning ble valgt. Espen W.  tok over 
som leder for Sigbjørn som trer av fra styreverv etter en mannsalder. Tore Dagsloth er ny nestleder 
med Anne Lise Ouhassi som kasserer. Ane Handegård og Frank Normann er de øvrige styremedlem-
mene. Sigbjørn og Rolf gikk begge ut av styret etter stor innsats for klubben i mange år.
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Juni
Helga 1.–2. juni deltok Bodø BTK med hele åtte spillere i Mega Cup i Lørenskog. Andreas D., Jonas, Ei-
rik, Andreas W., Mats, Per-Henrik, Kristina og Auden Magnus representerte klubben vår. Turneringen 
som nok er landets største, hadde over 366 påmeldte og over 1.400  kamper ble spilt i de to hallene,  
Lørenskoghallen og Kjennhallen. Et imponerende avviklet stevne uten mye stasj, men gjennomført 
etter tidsskjema etter det jeg kunne se. Alle våre spillere vant kamper. Vi fikk spillere videre fra gruppe-
spillet både i Gutter 13 og Gutter 15. Andreas W. fikk ikke spillet helt til å gli og var nok litt skuffet over 
å bli utslått i 2. runde av Herrer C., hvor han var toppseedet.

Sesongen 2012/13 ble formelt avsluttet for Bodø BTKs del torsdag 6. juni på Egon Restaurant. Der 
møttes omtrent 25 personer med spillere og foreldre.  Det ble ei fin avslutning på en lang sesong med 
masse aktivitet for klubbens spillere. Som seg hør og bør på ei sesongavslutning ble det delt ut noen 
priser. Andreas D. ble årets spiller, hvor treningsiver og resultater er lagt til grunn. 9. plass i NM for 
yngre og nordnorsk mester i gutteklassene var sterkt. Kristina fikk prisen som årets ivrigste. Med sin 
iherdige innsats på trening, med blod, svette og tårer, og sterke resultater i regionale cuper, pluss sterke 
kampseire i Mega Cup var avgjørende. Vårt 3. divisjonslag vant si avdeling og pokal og medaljer ble 
delt ut. Andreas W. ble årets lagspiller og fikk en fin glasspokal for det. 

Det kan også nevnes at Kristina deltok på Stiga-leiren på Fornebu, 23.-29. juni.

Juli
5.–7. juli deltok Andras D. Og Jonas O. i Baltic Youth games i Vyborg, Bodøs vennskapsby i Russland. 
Vi var forespurt av Nordland fylkeskommune og  Bodø idrettsråd om å stille med utøvere på dette 
 store idrettsarrangementet med flere idretter, med gode deltakere fra Norge, Sverige, Finland og Russ-
land. Vi nølte ikke fra vår del, og søkte om plass for Andreas D. og Jonas. Turen var en stor opplevelse 
for guttene som fikk kjempeerfaring og kampseire mot svært gode spillere.

August
Auden Magnus starter på Toppidrettsgymnaset i Telemark, i Skien. 
Sesongen starter med treninger i Bankgata Ungdomsskole Gymsal A.

September
Bodø BTK arrangerte Peter Nilsson-samling 6.–8. september og  ble som vanlig godt mottatt og alle 
virket kjempefornøyde. Denne gangen var det 16 spillere med fra fire klubber, 10 spillere fra Bodø, 
tre fra Rana, to fra Herøy og én fra Narvik.  Peter så fremgang på spillerne etter forrige gang, noe som 
tyder på at vi har gjort mye rett i vårt hjemlige treningsarbeid.

10. september ble det arrangert foreldremøte i filmsalen på Bankgata. Ca. 10 barn var representert med 
foresatte. I hovedsak var det et orienteringsmøte om sesongen og NM for yngre og Thon Hotel Nordlys 
Cup. Det ble også valgt to foreldrerepresentanter i Dorte Christiansen og Lise Lotte Halstensen.

I Nordkraftloopen i Narvik, helga 14. og 15. september, deltok10 spillere fra Bodø BTK. Vi tok godt fra 
oss i medaljefatet. Seks klasseseire lar seg absolutt høre. Andreas W. vant Herrer C etter overbevisende 
spill hele veien. Andreas D. vant Gutter 15 og Gutter 15 double sammens med Jonas og Kristina tok 
hjem seieren i Jenter 15 og Rekrutt 13. Mats vant sin første klasseseier i Nybegynner 15. 

Bodø BTK arrangerte samlerunde i 3. divisjon avd. F., 28. og 29. september. Bodø spilte seks kamper og 
vant fem og spilte én uavgjort, noe som gjør at vi topper når serien er halvspilt. Våre gutter spilte mye 
god bordtennis, og ikke minst søndagen bød på utklassingssiffre i alle tre kampene. Vi stilte et lag med 
blanding av gammelt og ungt. Andreas W. satser på å gjenta fjorårets bragd med å bli beste lagspiller 
og han ligger godt an, selv om han fikk et tap mot Inge Brunsvik fra Herøy. Hans beste prestasjon var 
å vinne klart over Simon Andreassen fra Narvik, endelig etter 25 forsøk. Med helgas spill ble han også 
Herrer B-spiller ved å passerer 1700 poeng. Lørdag: 7-3 over Herøy, 8-2 over Saltdal og 5-5 mot Rana. 
Søndag: 10-0 over Kanebogen, 9-1 over Narvik og 10-0 mot Tromsø var sterke saker. Også vår andre 
Andreas, Dagsloth`n presterte bra, bl.a. ved å slå Egil Johansen fra Tromsø. Våre andre gutter, Sigbjørn, 
Bjørn Idar, Jonas og Eirik gjorde jobben sin.
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Oktober
Bodø BTK var representert med seks utøvere i Skellefteträffen helga 12. og 13. oktober. Det var  
Andreas W., Eirik, Kristina, Andreas D., Sven Martin og Bjørn Idar. At fire av seks kommer hjem med 
pallplasseringer var over all forventning i et stevne med ca. 85 deltakere. Dette stevnet er det første av 
de tre Nordkalotten GP-stevnene, hvor Thon Hotel Nordlys Cup er stevne nummer to. Den som tok 
mest av medaljefatet var Kristina med en andreplass og tre tredjeplasser i jenteklassene. Sven Martin 
sølv i Herrar 5, og med 5. plasser til Eirik og Andreas D. Andreas D. tok tredjeplass og Eirik femte i 
Pojkar 14. Bjørn Idar klarte femteplass i Herrar 40. At Kristina matcher sine jevnaldrende i Sverige er 
morro og bekrefter at vi gjør ting riktig hos oss. Andreas D. og Eirik holder godt følge med de på sam-
me alder, selv om de to-tre beste er ørlite vassere, men ikke verre enn at vi kan nå opp til deres nivå. 

November
Bodø BTK markerte seg godt i Regional Cup-stevnet på Herøy 2. og 3. november hvor vi tok åtte før-
steplasser. Gledelig at Eirik brøt barrierer ved å slå bl.a. Magne Schytte fra Rana i Eldre Juniorfinalen. 
Han vant også Gutter 15 og Gutter 15 double sammens med Mikael Ingebrigtsen fra Rana. Kristina 
vant to jenteklasser. Andreas W. vant Herrer A og Herrer Double sammens med Bjørn Idar som også 
vant veteranklassen.

Bodø Bordtennisklubb var med seks spillere i Tromsø på Mørketidscupen som ble arrangert 16. og 17. 
november. De som var med var Andreas D., Jonas, Bjørn Idar, Kevin, Andreas W. og Eirik W. Tre før-
steplasser ble det på våre spillere som stadig bryter nye barrierer. Den største overraskelsen var Bjørn 
Idar som slo den gamle storspilleren Stein-Erik Trondsen fra Tromsø i semifinalen i Totally Open 
etterfulgt av seier over Jingyang Yu i finalen. I de øvrige klassene Bjørn Idar spilte ble det pallplasser så 
helga var svært oppløftende for ham. Andreas W. fikk to tredjeplasser i stevnet i Herrer A og Totally 
Open som resultat. Ikke noe maks stevne for Andreas spillemessig, men godkjent. For å komplettere 
seniorspillerne våre, Kevin fikk bare med seg én klasse i helga, med femteplass i Herrer C.
Guttespillerne våre fortsatte det fine spillet fra de tidligere stevnene, med Andreas D. i førersetet. To 
klasseseire i Gutter 15 og Herrer Junior er svært bra. Han slår en etablert eldre juniorspiller som Egil 
Johansen. Eirik brøt også flere barrierer i helga og vant også over gode juniorspillere som  Eirik Husveg 
fra Narvik og Johan Wind fra Tromsø. Hans beste plassering var andreplassen i gutter 15, i tillegg til to 
tredjeplasser i Junior og Eldre Junior. Jonas klarte en fin tredjeplass i Gutter 15 på lørdag.

Det ble arrangert klubbmesterskap og markering av at vi i Bodø BTK er i våre siste dager i Bankgata 
ungdomsskoles gymsal A, lørdag 30. november. Det ble spilt fire klasser, med totalt 23 spillere, og ca. 
70 kamper ble avviklet på de fire bordene i hallen. Andreas D. vant begge klassene han deltok i, Gutter 
15 og Åpen klasse. Andreas W. vant Herrer A og Kristina vant Jenter 15. Mange spennende kamper var 
det, med Andreas D. som slo Andreas W. i finalen i Åpen klasse 3-2 etter masse fint spill. Andreas W. 
vant over Bjørn Idar Lillevoll 3-2 i Herrer A-finalen, i en meget severdig forestilling. I guttefinalen vant 
Andreas D. over Eirik 3-0. Kristina vant over Elisabeth i jentefinalen etter å ha tapt for henne i grunn-
spillet. Kristine og Lena-Kristin var de andre jentedeltakerne. 

Desember
18. desember fikk Bodø Bordtennisklubb nøklene til aulaen ved gamle Bodø Lærerskole i Rønvika. 
Der har vi fått låne lokalet vederlagsfritt av Nordland fylkeskommune inntil den skola skal ombyg-
ges, forhåpentligvis blir ikke det før sesongen er over. En kjempe dugnadsinnsats ble gjort onsdag 18. 
desember med å flytte åtte bordtennisbord, barrierer og annet utstyr fra Bankgata ungdomsskole hvor 
Bodø BTK har hatt tilholdssted i over 35 år. Selvsagt var det vemodig å forlate våre gamle lokaler, men 
samtidig var det starten på noe nytt. Vi kom inn i fine lokaliteter hvor vi permanent kan ha oppe seks 
bord pluss ett bord inne på et eget rom med ballmaskinen. Så kan vi også se frem til å forhåpentligvis 
komme inn i den nye flerbrukshallen ved Bankgata når den står ferdig i 2015. 

Espen Wiik
Leder 
Bodø Bordtennisklubb
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Årsregnskap 2013

Noter til regnskapet

Regnskapet er utarbeidet av: 
ADMINOR REGNSKAPSBYRÅ
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Egenkapital og gjeld 2013
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Revisjonsberetning 
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Budsjett 2014

Beskrivelse Merknad Inntekter Utgifter
NM for yngre 2014 Inkl. Støtte BK og SNN 

– ikke medregnet kjøp 
av utstyr

377.000 219.316

Thon Hotel Nordlys Cup 2014 Inkl. THN-støtte 10.000 76.058 45.657
Premieandel Nordkalotten 
Grand Prix

Samarbeid med Skel-
lefteå og OPT-86

5.500

Medlemskontingenter 10 + 50 medl. 12.000
Treningsavgifter 10 + 40 medl. 40.000
Dugnadsinntekter Egon Restaurant 5.000
Sponsing Thon Hotel Nordlys Tillegg til THNC v./tj. 5.000
Sponsing Egon 5.000 + 8.000 i v./tj. 13.000
Sponsing Brattøy Elektriske 10.000
LAN-midler Bodø kommune 8.000
Utstyrsstøtte NBTF/spillemidler 
utstyr 

For 2013 – utbetalt feb. 
2014

4.745

NIFs momskompensasjon 2013 For 2013 – utbetalt 
jan.  2014

15.526

Norsk Tipping Grasrotandelen 5.840

Forsikringer 7.000
Kontingent Bodø Idrettsråd 500
Avgift Brønnøysundregisteret 135
Serieavgift 1 lag i 2. div. + 1 lag i 

3. div.
4.000

Utgifter 3. divisjon vår + høst – 
inkl. Halleie

12.000

Utgifter evt. 2. divisjonsspill høst 
2014

30.000

Reisestøtte spillere utenbys turn-
eringer/samlinger

49.000

Startkontingenter utenbys turn-
eringer

34.000

Peter Nilsson-samlinger 6 samlinger 2014 60.000 72.000
Utstyr for videresalg 13.200 12.000
Forbruksmateriell utstyr 5.000
Renter/Gebyrer 300 400

Sum 645.669 498.508
Driftsresultat 147.161
Investeringer utst. NM 110.180
Resultat 2 36.981
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Vedtekter for Bodø Bordtennisklubb 
stiftet 9. september 1979 
Vedtatt den 5.5.2009

§ 1 Formål
Bodø Bordtennisklubbs formål er å drive og fremme bordtennisidretten i Bodø by og omegn. Klubbens arbeid skal preges av 
frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse 
og ærlighet.

§ 2 Organisasjon
Bodø Bordtennisklubb (BBTK) er medlem av Norges Idrettsforbund (NIF) og Norges Olympiske Komité gjennom Nordland 
Idrettskrets, og medlem av Norges Bordtennisforbund og Bordtennis – Region Nord. BBTK hører hjemme i Bodø kommune, og 
er medlem av Bodø Idrettsråd.

BBTK er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10 11, 12, 13 og 14 gjelder også for BBTK.

§ 3 Medlemmer
Alle som aksepterer BBTKs og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds samt BBTKs lover og bestemmelser.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp. Medlem-
skap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første medlemskontingent er betalt.

§ 4 Medlemskontingent og avgifter
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Det kan i tillegg kreves andre avgifter/egenandeler for deltakelse i BBTKs aktivitetstilbud. Eksempler på dette er dugnadsinnsats 
og loddsalg.

Til Idrettsregistreringen skal kun registreres medlemmer som har betalt medlemskontingent til BBTKs konto for gjeldende år.

Valg
Følgende forslag til verv i Bodø BTK for perioden 2014/15:
Leder Ikke på valg, ikke på valg Espen Wiik
Nestleder Velges for 2 år Sven Martin Olsen
Styremedlem/kasserer Velges for 2 år Bjørn Idar Lillevoll
Styremedlem Ikke på valg, ikke på valg Ane Handegård
Styremedlem Ikke på valg, ikke på valg Frank Normann

Varamedlem 1 Velges for 1 år Lise Lotte Halstensen
Varamedlem 2 Velges for 1 år Inger Bordevich

Revisor 1 Gjenvelges for 1 år Gry Elnæs Jenssen 
Revisor 2 Gjenvelges for 1 år Rolf Inge Olsen
Vararevisor 1 Gjenvelges for 1 år Monica Dagsloth Karlsen
Vararevisor 2 Gjenvelges for 1 år Leif-Magne Hjelseng

Tingrepresentant(er) Ting i 2015 - velges Leder

Valgkommitémedlem 1 Gjenvelges for 1 år Sigbjørn Skjerpen Johansen
Valgkommitémedlem 2 Velges for 1 år Monica Dagsloth Karlsen
Vara valgkommitéen Gjenvelges for 1 år Rolf Olsen
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§ 5 Stemmerett og valgbarhet
For å ha stemmerett på BBTKs møter må man være fylt 15 år, hatt gyldig medlemskap i minst en måned og ha oppfylt medlems-
forpliktelsene, jfr. NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov § 2-9.

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnede orga-
nisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i laget. Spiller med kontrakt og medlemskap i laget kan 
derimot velges som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være representant til ting eller møte i 
overordnet organisasjonsledd. 

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse
For refusjon av utgifter og godtgjørelse til BBTKs tillitsvalgte gjelder:
Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i 
utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjø-
ring skal fremgå av budsjett og regnskap på egen post.

§ 7 Inhabilitet 
Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget
for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
a)   når vedkommende selv er part i saken
b)   når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller
      nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken
c)   når vedkommende er gift med, er forlovet med eller er samboer med en part i saken
d)   når vedkommende er leder for eller har ledende stilling i eller er medlem av styret
      i et selskap som er part i saken

Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke 
tilliten til vedkommendes upartiskhet, blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap 
eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på 
om inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part.
Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ.

Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte eller ansattes tilknytning til saken eller partene 
ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og at idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende bør vike sete.

Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i BBTK.

Med part menes i denne bestemmelsen tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte som en avgjørelse retter seg mot eller 
som saken ellers direkte gjelder.

§ 8 Straffesaker
For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser).

§ 9 Årsmøtet
BBTKs øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av mai måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst en 
måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen og på BBTKs internettside. Forslag som skal behand-
les på årsmøtet må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter 
med forslag må være tilgjengelig for medlemmene på BBTKs hjemmeside senest en uke før årsmøtet .

Alle BBTKs medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventu-
elt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer i 
BBTK. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan 
behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

§ 10 Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av årsmøtevalgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av BBTK.

§ 11 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:

1.Godkjenne de stemmeberettigede.
2.Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3.Velge dirigent, referent samt to representanter til å underskrive årsmøtereferatet.
4.Behandle BBTKs årsmelding.
5.Behandle BBTKs regnskap i revidert stand.
6.Vedta BBTKs budsjett.
7.Foreta følgende valg:
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    a) leder 
    b) nestleder    
    c) kasserer    
    d) to styremedlemmer
    e) to varamedlemmer i rangert rekkefølge
    f) to revisorer og to vararevisorer
    g) representant(er) til Forbundsting
    h) valgkomite med leder, to medlemmer og en varamedlem
8.Trekke opp retningslinjer for BBTKs drift.
9.Fastsette medlemskontingent.
10.Behandle innkomne forslag og saker.

Leder, nestleder og kasserer velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet.
Deretter velges varamedlemmer samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

Ved valgene skal det velges kandidater fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelin-
gen i medlemsmassen i BBTK, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. 

Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.

§ 12 Stemmegivning på årsmøtet
Vedtak er gyldig når de er truffet med simpelt flertall av de avgitte stemmene.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.

Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller 
som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses 
som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to 
kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. 
Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses 
de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne 
avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 13 Ekstraordinært årsmøte i BBTK
Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret med minst 14 dagers varsel etter:

a) Vedtak på årsmøte i BBTK.
b) Vedtak i styret i BBTK.
c) Skriftlig krav fra 1/3 av BBTKs medlemmer.
d) Krav etter vedtak i overordna organisasjonsledd: NIF eller idrettskrets.

Ekstraordinært årsmøte skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket
eller i kravet om innkalling av årsmøtet.

§ 14 BBTKs styre 
BBTK ledes og forpliktes av styret, som er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:
1.Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
2.Forestå idrettslagets administrasjon og føre nødvendig kontroll med lagets totale økonomi i henhold til de for idretten til en 
hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.(17)
3.Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.
4.Representere BBTK utad.

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stem-
melikhet er møtelederens stemme avgjørende.

§ 15 Valgkomite
Valgkomiteen består av en leder, to medlemmer og et varamedlem. Valgkomiteen skal ha sin innstilling ferdig senest en uke 
før årsmøtet. Valgkomiteens leder har som oppgave å konstituere valgkomiteen. Valgkomiteen skal innstille til de poster som 
fremgår av § 11. Pkt. 10 a-h. Ved dissens i valgkomiteen er det flertallets kandidat(er) som skal innstilles. Valgkomiteens leder 
har ikke dobbeltstemme.

§ 16. Regnskap
Regnskapet følger kalenderåret. Kasserer plikter å føre løpende regnskap, og oversende et sluttført regnskap for revisjon til revi-
sorene innen 1.mars påfølgende år.
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§ 17. Revisjon
BBTKs regnskap skal revideres av to revisorer valgt av årsmøtet. Disse kan ikke ha andre verv i  klubben, og trenger ikke være 
medlem i klubben. Revisorene skal granske BBTKs regnskap, og se etter at styret har oppfylt sin plikt til å sørge for at regnskapet 
er i samsvar med klubbreglementet, forskrift og idrettens regnskapsbestemmelser. Revisorene skal også se til at regnskapet gir så 
fullstendige og spesifiserte opplysninger om BBTKs gang og stilling som tilsies, av hensyn til klubbens regnskapsbrukere og den 
oppgave - og opplysningsplikt som følger av lov eller er pålagt i medhold av lov. Spesielt skal revisor påse at vedtak i årsmøte og 
styre har fått riktig uttrykk i regnskapet.

BBTKs styre skal gi revisorene adgang til å foreta de undersøkelser revisorene finner nødvendig, og sørge for at revisorene får de 
opplysninger og den bistand som kreves for utførelsen av oppdraget.

Revisorene har en selvstendig plikt til å påse at eventuelle oppgavepliktige ytelser oppgis på lønns - og trekkoppgave.

Revisorene skal foreta de kontroller som finnes hensiktsmessig, men skal i alle fall:
Kontrollere kassabeholdning og verdipapirer, samt kontrollere bank - og postgirokontoavstemming. 
Påse at det foreligger behørig attesterte bilag. 
Påse at inngått medlemskontingent er i samsvar med medlemsregister. 
Påse at det er innført betryggende kontroll og oversikt over BBTKs materiell og utstyr. 
Påse at BBTKs eiendeler er tilfredsstillende forsikret. 

Revisor har rett til å være til stede på årsmøtet, og har talerett i saker som angår hans/hennes oppgaver. De har plikt til å være 
tilstede på årsmøtet hvis minst ett styremedlem krever det.

Revisjonsberetningen skal inneholde uttalelser om hvorvidt årsoppgjøret er gjort opp i samsvar med idrettens regnskapsbestem-
melser, samt slik redegjørelse for resultatet av revisjonen for øvrig som det etter forholdene er grunn til. Dessuten skal revisorene 
i revisjonsberetningen bekrefte at revisjonen er utført i henhold til idrettens revisjonsbestemmelser.

Finner revisorene at resultatregnskapet og balansen ikke bør fastsettes slik den foreligger, skal dette angis særskilt.

Dersom årsoppgjøret ikke gir slike opplysninger om BBTKs årsresultat og stilling som burde vært gitt, skal revisorene gjøre 
merknad om dette og hvis mulig, gi nødvendige tilleggs-opplysninger i beretningen.
Revisjonsberetningen skal være ferdig og oversendt styret senest 14 dager før årsmøtet.
Styret har i ansvar å gjøre revisorer oppmerksom på den vedtatte fristen for revisjonsberetningen.

§ 18. Lån og garantier
Opptak av lån skal være vedtatt av årsmøtet. Årsmøtet kan gi styret fullmakt til dette. Forfallstiden skal være angitt i årsregnska-
pet. En avtale om kredittkjøp innenfor en fast kredittramme betraktes i denne sammenheng som opptak av lån.

Et styre kan uten årsmøtets vedtak eller fullmakt, ta opp kortsiktige likviditetslån som står i forhold til BBTKs økonomiske virk-
somhet/budsjettrammer forutsatt at lånet innfris før utløpet av styrets valgperiode.

BBTK kan ikke gi lån eller stille garantier for lån, dersom ikke lånet eller garantien er sikret ved betryggende pant eller annen 
sikkerhet. Pantesikkerhet for lån og garantier, skal opplyses i note til årsoppgjøret. Årsmøtet eller den årsmøtet bemyndiger, kan 
beslutte å gi lån eller garantier etter disse regler.

§ 19 Lovendringer
Lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter å ha vært oppført på saklisten, og 
krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.

Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover, redigere disse slik at de ikke kommer 
i motstrid med bestemmelsene i NIFs lov.

§ 20 kan ikke endres.
Lovendringer gjort av Idrettstinget, som har konsekvenser for idrettslaget, trer i kraft umiddelbart.

§ 20 Oppløsning
Oppløsning av BBTK kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraor-
dinært årsmøte tre måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre idrettslag/bordtennisklubber anses ikke som oppløsning av BBTK. Vedtak om sammenslutning og 
nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 16.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av BBTK tilfaller BBTKs eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret. Arkiv sendes 
til Nordland Idrettskrets. Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst og mister således sitt medlemskap i NIF. Ved 
konkurs gjelder reglene i konkursloven og dekningsloven.
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Referat Årsmøte  
Bodø Bordtennisklubb

Referat Årsmøte Bodø Bordtennisklubb, onsdag 07.05.14 

Møte starter 19.30 

15 personer til stede 

10 personer stemmeberettigede 

Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjennes. 

Dirigent velges: Rolf‐Inge Olsen 

Referent velges: Lise Lotte Halstensen 

Representanter for signering av årsmøtereferat: Tor Dagsloth og Sigbjørn Johansen 

Behandle årsmelding for 2013: 

 Espen Wiik går gjennom detaljene. 

 Endringer i styret 
 Økonomi 
 Sponsorer 
 Aktiviteter gjennom året 

Årsrapport vedtatt. 

Behandle regnskap for 2013:  

Rolf Falch går gjennom tallene. 

 P.g.a endringer i styret, har det vært mye rot, men dette er nå ordnet opp i  
 Ved årsskiftet hadde vi 100 000,‐ på bok 
 Mye av pengene brukes til turneringsavgifter ved reiser og støtte til medlemmene 

Rolf‐Inge går gjennom revisjonsberetning 

 Veldig ryddig regnskap 
 Anbefalinger fra året før, er fulgt opp og implementert 

Regnskapet godkjennes. 

Vedta budsjett for 2014: 

Espen Wiik går igjennom budsjettet 

 Sponsing varer/tjenester bør stå i egen kolonne (ev synliggjøres både på inntekt og 
utgift) 

 Egon‐sponsing, beløpet er kommet med 2 ganger 
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 Peter Nilsson‐samlinger, utenbysspillere bør betale mer? (helhetsvurdering da de 
tilfører mye til våre spillere) 

 Det er ikke tatt høyde for ev husleie siste halvdel 2014, da dette er veldig uklart. 
Overlates til styret. 
Budsjettet vedtatt uten innvendinger. 
 

Retningslinjer: 

Ingen endringer, vi forholder oss til eksisterende retningslinjer i hht vedtekter. 
 

Medlemskontingent: 

Pr d.d. er kontingent fastsatt til 200,‐ 
Ingen forslag til endring. 
 

Valg: 

Etter innstilling fra valg‐komiteen: 
Nestleder – Sven Martin Olsen, valgt 2 år. 
Styremedlem/kasserer ‐ Bjørn‐Idar Lillevoll valgt for 2 år. 
 
Manglende innstilling fra valg‐komiteen, men avklart på møtet: 
Varamedlem 1 – Lise Lotte Halstensen valgt for 1 år. 
Varamedlem 2 – Inger Bordevich valgt for 1 år. 
Alle revisorene fortsetter 1 år til. 
Revisor 1 – Gry Elnæs Jenssen 
Revisor 2 – Rolf Inge Olsen 
Vara revisor 1 – Monica Dagsloth Karlsen 
Vara revisor 2 – Leif‐Magne Hjelseng 
Valgkomitemedlem 1 – Sigbjørn Skjerpen Johansen 
Valgkomitemedlem 2 – Monica Dagsloth Karlsen 
Vara valgkomite – Rolf Olsen 
Ting representant – Espen Wiik 
 

Ingen innkomne forslag eller saker. 

 
Møtet avsluttet kl. 21 
 
Referent: Lise Lotte Halstensen 

 _________________________________ ________________________________ 
 Tore Dagsloth Sigbjørn Skjerpen Johansen



Viktig å ha gode støttespillere i 
ryggen, uten dere ville vi ikke
fått til så mye i Bodø BTK!


