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Saksliste årsmøte 2015

Medlemmer* av Bodø Bordtennisklubb ønskes velkommen til årsmøte som avholdes  
tirsdag 28. april 2015, kl. 19.00, 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 2014.
5.  Behandle BBTKs regnskap i revidert stand for 2014.
6.  Vedta BBTKs budsjett for 2015.
7.  Valg. 
8.  Trekke opp retningslinjer for BBTKs drift.
9.  Fastsette medlemskontingent.
10. Behandle innkomne forslag og saker. Må være styret i hende senest mandag 27. april 2015.

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 2014

Bodø Bordtennisklubb gikk gjennom et begivenhetsrikt år i 2014 med stor aktivitet, hvor vi har vært 
representert både i inn- og utland. Høydepunktet var NM for yngre som vi arrangerte i Bodø i mars. 
Medlemsmassen har aldri vært større, hvor vi i kalenderåret 2014, ved idrettsregistreringen, var totalt 
76 medlemmer, hvorav aktive 9 jenter 6-19 år, 5 gutter 6-12 år, 38 gutter 13-19 år og 19 menn over 
26 år. Spesielt det at vi har mange jenter som spiller blir lagt merke til. I desember var Bodø Bordten-
nisklubb Norges tredje største breddeklubb, i tillegg var vi den klubben med fjerde flest lisenser blant 
yngre spillere og niende størst på lisenser totalt blant landets bordtennisklubber, imponerende.

Styret har siden forrige årsmøte 8. mai 2014 bestått av: Espen Wiik (leder), Sven Martin Olsen (nest-
leder), Bjørn Idar Lillevoll (kasserer), Ane Handegård og Frank Normann. Sistnevnte valgte å trekke 
seg som styremedlem høsten 2014 og vara Inger Bordevich tredte inn som styremedlem, det andre 
varamedlemmet. Espen Wiik har fungert som kasserer store deler av perioden. Adminor v/Rolf Falch 
har vært benyttet som regnskapsfører. Styret har avholdt 3 styremøter i 2014. 

Vi har godt besøkte nettsider med 74 besøkende i snitt pr. dag, 27.148 personer på ett år. 740.169 klikk 
på nettsidene våre i 2014 er  en økning på ca. 55% fra året før. I tillegg har vi ei godt benyttet Face-
book-side som er blitt en stor kilde til informasjonsflyt i klubben. Ved utgangen av 2014 var det rundt 
130 medlemmer på siden.

Klubben er også solid økonomisk med ei omsetning på kr 649.222,- og et overskudd på kr 97.503,-. 
Dette dokumenterer et sundt aktivitetsnivå. Vi har en stor utstyrspark til en beregnet salgsverdi på kr 
167.000,-. Bruksverdien er imidlertid høyere bruksverdi.

Vi har hatt solide støttespillere økonomisk i Thon Hotel Nordlys, Egon Restraurant, iBooking, Brattøy 
Elektriske, eBillett m.fl. 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, og utbetalt i 2014. Må 
også nevne sponsorer i forbindelse med NM for yngre og Thon Hotel Nordlys Cup, både i form av 
kroner, men også i varer og tjenester så er dette med på gi oss fundamentet for god drift. Nordland 
fylkeskommune har også hjulpet oss igjennom at vi har fått låne fritt lokalet i gamle Bodø lærerskole. 
En stor takk til alle våre støttespillere og 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 de beste sportslige resultatene. Våre veteraner fikk en bronsemedalje i NM, og vårt 
jentelag vant bronse under NM for yngre og Stiga 11’ern. Vårt serielag rykket opp fra 3. divisjon til all-
norsk 2. divisjon og spilte der høsten 2014 og har også markert seg godt der. Vi fikk også flere vinnere i 
Nord-Norsk mesterskap.  

Her følger en aktivitetsrapport for 2014:

Januar
10.–12. januar var dt Peter Nilsson-samling i Bodø, på Lærerskola, 18 deltakere fra Bodø, Herøy, Rana 
og Narvik.

18.-19. januar var det samlerunde i 3. divisjon i Mo i Rana. Bodø BTK vant avdelingen og rykker opp 
til 2. divisjon. 5-5 mot Rana i avgjørende kamp, noe som gjorde at vi rykker opp på bedre score enn 
Rana BTK.

25.-26. Stiga Norges Cup 3, Laksevåg BTK, Bergen. Fem spillere deltok fra oss, Andreas D., Eirik, Kris-
tina, Andreas W. og Auden-Magnus. Høydepunktet var Kristinas seier i Jenter 11. 

Februar
15.-16. HLK-cup, Kanebogen BTK, Harstad. Bodø BTK deltok med 12 spillere. Klasseseiere til

22. februar ble det arrangert Regiondommerkurs i regi av Bodø BTK og NBTF, som et ledd i forbere-
delsene til NM for yngre. Forbundsdommer Rolf Olsen var kursleder. 21 stykker fikk kursbeviset
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24.-26. februar ble det arrangert Peter Nilsson-samling i vinterferien. 16 påmeldte fra Bodø BTK fikk 
treninger på syv pass fra mandag ettermiddag til onsdag ettermiddag. En god forberedelse til Thon  
Hotel Nordlys Cup. I tillegg fikk noen veteranspillere også noen gode tips fra svensken.

Mars
Vi arrangerte Thon Hotel Nordlys Cup i Bodøhallen, 1.-2. mars. Over 100 deltakere denne gangen 
også, til tross for at stevnet gikk bare tre uker før NM for yngre. Stevnet fikk gode tilbakemeldinger, 
både med resultatservice og info på storskjermen i hallen og ut på nett. Klasseseire til Andreas D. og 
Jonas i Gutter 15 Double, Andreas i Gutter 14 og Eldre Junior samt Kristina i Jenter 12.
19.-20. mars hadde vi Peter Nilsson oppover som ei oppladning til NM for yngre, Peter var også med 
fredag og lørdag under NM. Vi kjørte flere treningspass i våre lokaler ved lærerskola. 18 spillere var 
med på dette opplegget. 

21.–23. mars ble NM for yngre, NM for funksjonshemmede junior og Stiga 11‘ern 2014 arrangert i 
Bodø. Vi i Bodø BTK kom meget godt fra oppgaven som arrangør, og fikk bare positive tilbakemel-
dinger. Ord som «tidenes NM» er brukt av Sindre Åteigen fra B-72. noe som varmer langt inn i sjela. 
Allerede første dag av det tre dager lange arrangementet fikk vi mange positive tilbakemeldinger på 
gjennomføringen av lagkampene, noe som vi anså som den kanskje største utfordringen, i og med at 
dette var nytt for oss. Men vi landet på bena omtrent etter tidsskjemaet. Ellers kjempegode sportslige 
prestasjoner, med bronsjemedalje i jenter 11 lag til Kristina, Lene og Lena-Kristin. Fantastisk!! Gutte 
1-laget vårt i 15-årsklassen kapret 9. plassen etter en kjempespennende kamp mot Hardanger BTK.  
Lørdag var det den store doubledagen og fasiten for våre spillere ble bronsemedalje for Kristina og 
Lene i Jenter 11 double. Eirik spilte double sammens med Ole Tobias Synstad fra Lia BTK i Gutter 15 
double. Det endte med en flott 9. plass. Samme plass fikk Kristina i Jenter 13.
Søndag var det singlekamper i 15- og 11-årsklassene. I Gutter 15 gikk trioen Andreas, Eirik og Jonas 
videre som toere i sine puljer. Eirik var vel den som var nærmest og presset Benjamin Langsholt fra 
Sarpsborg og 1-3 tapet kunne fort vært annerledes. Målet vårt var én deltaker i kvartfinalene, men det 
ble ikke denne gang. 9. plass til Elisabeth står det respekt av for vår eneste deltaker i Jenter 15. 
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April
Andreas D. og Jonas deltok for Bodø BTK i Barents Winter Games 4.–6. april. Andreas vant den indivi-
duelle konkurransen etter godt spill og 3-0-seier over Artem Sysoev fra Russland i finalen. Norge, som 
i tillegg til Andreas og Jonas også hadde Vegard Breivik fra Kanebogen på laget ble nr. 2 i lag.

4.-6. april ble også NM for veteraner arrangert i Arendal av Lia BTK. Høydepunktet var Bjørn Idars 
bronse i Veteran 50.

Det siste stevnet i Nordkalotten Grand Prix ble arrangert i Oulu (Uleåborg) i Finland, også det 4.–6. 
april. Vi var representert med Andreas W., Eirik og Kristina. Vi gjorde oss godt bemerket med flere 
gode plasseringer. Kristina med tredjepriser i junior 17 og Damer 1. Eirik med andreplass i Gutter 15 
og tredjeplass i Herrer 5. Eirik med sammenlagtseier i Junior 17 og Gutter 14 i NGP. 

Rana BTK var vertskap for et flott arrangert Nord-Norsk Mesterskap, 26.-27. april i Ranahallen. Vi 
deltok med 22 aktive spillere i tillegg til seks stykker i sjåførklassen. Bodø BTK ble beste klubb med 
ni klasseseire. Bjørn Idar og Kristina vant to klasser hver, Andreas D. én klasseseier, Eirik i Gutter 15 
double med Mikael fra Rana og Elisabeth vant Jenter 13.

Mai
Det ble avholdt årsmøte i Bodø BTK, onsdag 7. mai, i Idrettens Hus på Aspmyra. Godt oppmøte og 
et positivt regnskap for 2013 ble presentert med overskudd på kr 33.000,-. Nye styremedlemmer ble 
valgt inn, i Sven Martin som nestleder og Bjørn Idar som kasserer. Nye varamedlemmer er Lise Lotte 
Halstensen og Inger Bordevich.  

For første gang deltok Bodø BTK i borgertoget på 17. mai. Ca. 18-20 stykker stilte opp i regn og sterke 
vindkast gjennom Bodøs gater. Dette er absolutt noe vi fortsette å være med på de kommende år.

Vi var godt representert under Mega Cup i Lørenskoghallen, 31. mai–1. juni, med seks spillere. Andre-
as D. klarte fine 9. plasser i Gutter 14 og 15. Eirik karret seg videre fra puljespillet i Gutter 15 og viste 
mye bra spill. Auden Magnus gikk også til sluttspillet i Funksjonshemmede Åpen, og endte til slutt på 
en flott 5. plass.

Juni:
Onsdag 4. juni avsluttet vi formelt sesongen 2013/14 med avslutning på Egon Restaurant. Vårt 3. 
divisjonslag ble tildelt sine medaljer og den store glasspokalen. Fire priser ble delt ut på avslutninga. 
Bjørn Idar ble kåret til årets seniorspiller. Årets jentespiller ble Kristina. Årets guttespiller ble Andreas 
D. Klubbens mest iherdige ble Eirik. 

Kristina og Elisabeth deltok på Stiga sommerleir 22.-28. juni i Notodden.
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Juli:
Bodø BTK hadde fire spillere på treningssamling i Falkenberg i Sverige, Andreas, Eirik, Kristina og 
Andreas. 

August
20. august hadde vi åpent hus, Bodø BTK, Bodø Gamle Lærerskole, info om sesongen som kommer, 
for både spillere og foresatte. 

September
I sesongens første stevne, 13.-14. september i Narvikloopen, deltok Bodø BTK med hele 20 spillere. Vi 
tok imponerende ni klasseseiere. 

Det ble arrangert regionsamling i Bodø BTKs lokaler på gamle Bodø lærerskole, 19.-21. september 
2014, med velkjente Peter Nilsson som hovedtrener. Tre klubber var representert, Bodø (11), Rana (2)  
og Narvik(1).

27.-28. september var det seriehelg i 2. divisjon avd. A, i Lørenskog. Vi tapte dessverre alle lagkampe-
ne. Siffrene er stygge med 0-10 og 1-9 på én av dem, men marginene er små. Flere enkeltkamper tapte 
vi 2-3 og spillet var tildels bra av vårt, må man si, urutinerte lag. Hverken Kevin, Sven Martin eller 
vår høyest rankede spiller, Bjørn Idar deltok, så dermed lå en tung bør på skuldrene til Sigbjørn, de to 
Andreas-gutta, Eirik og Ketil. 

 Oktober
Sesongens første Regionalcup-stevne gikk på Herøy 4. og 5. oktober, hvor vi møtte spillere fra Rana 
og Herøy. i et fint stevne. 19 spillere fra Bodø BTK var på plass. Bodø BTK-spillere stod på toppen 
av pallen i 11 av klassene, og først nevner vi Andreas W. som seiret klart i Herrer A og Herrer Åpen. 
Sigbjørn  vant Herrer D. Eirik klarte å takle favorittstemplet i  Gutter 15 og Herrer Junior og Elisabeth 
seiret i Damer Junior og Jenter 13. Tiril og Kristine vant to klasser hver, og Isak vant Rekrutt 15. Spillet 
i stevnet holdt nok ikke verdensklasse, såpass edruelige må vi være, men banketten, med elggryte og 
hjemmelaget pizza var absolutt av det kalibret. 

11.-12. oktober bar turen på tvers over den skandinaviske halvøya til Skellefteå og Skellefteträffen, 
det første av sesongens tre Nordkalotten GP-stevner. Seks spillere, Vebjørn, Kristoffer, Eirik, Kristina, 
Andreas og Andreas representerte Bodø BTK på en flott måte, og flere av dem kom hjem med premier. 
Kristinas andreplass i Jenter 13, Eirik med samme plassering i Herrer 5 var kjempebra, men Andreas 
D’s tredjeplasser i Herrer Junior 17 og Gutter 15 var utrolig sterke, mot svært gode spillere fra Sverige 
og Finland. Vi må også nevne Eirik og Andreas D’s femteplasser i Herrer Junior 20 og kanskje ikke 
minst Kristoffers tilsvarende plassering i Gutter 15, veldig bra. Andreas W. fikk som best 9. plasser i 
Herrer 2 og 3. 

18.-19. oktober spilte Eirik og Andreas D. i Stiga Norges Cup i Lørenskog. Andreas med en imponeren-
de femteplass i Herrer C og videre til sluttspillet i Gutter 15 hvor han endte på en niendeplass.
Eirik tok sin «skalp» med seier i puljespillet mot 400-poeng mer rankede Benjamin Langsholt fra 
Sarpsborg, dessverre ikke nok til å sende ham videre, men med en solid pluss i poengbaggasjen. 
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November
Bodø BTK gjennomførte ei svært vellykket seriehelg i Nordstrandahallen 1. og 2. november. Både ar-
rangementsmessig og sportslig ble det en suksess, og alle som var innom hallen, både tilreisende og lo-
kale syntes det var topp.  2. divisjonslaget vårt vant to kamper, én uavgjort og to tap. Laget betående av 
Andreas, Andreas, Sigbjørn, Eirik, Sven Martin, Ketil og lagkaptein Kevin, gjorde jobben og slo Rana i 
begge kampene. Også uavgjort mot B-72. Ellers stor skryt og som Kjelsås skriver: «... vi takker Bodø for 
et arrangement av internasjonal kaliber: Dommere på alle bord, egne folk i sekretariatet, kantine og til 
og med fotoansvarlig. Resultater rask ut på nett og hengt opp i hallen. Resultattavler for alle lagkamper. 
Maskinskrevne kamplapper og signering av hver enkeltkamp og lagkamp. Som Aftonbladet sa om Ski-
VM i Oslo 2011: Seriespill bør alltid gå i Bodø!»

7.-9. november var det treningssamling med Peter Nilsson i våre lokaler på lærerskola, og rekordmange 
deltakere, 19 stk. var med fra Bodø, Rana og Narvik. Som vanlig kjempeinspirerende både for spillerne 
og oss trenere å ha Peter på besøk.

22. og 23. november var Bodø BTK representert med fire spillere i Mørketidscupen i Tromsø med An-
dreas W., Eirik, Per-Henrik og Mats. Andreas vant Herrer C og Eirik seiret i Gutter 15 og fikk andre-
plass i Herrer Eldre Junior og tredjeplass i Herrer Junior. Per-Henrik ble nummer tre i Rekrutt 15-klas-
sen. Selv med en liten tropp gjorde bodøspillerne seg altså bemerket mot gode spillere fra Tromsø, 
Narvik og Harstad.

29. og 30. november var Andreas D. i aksjon i Stavanger i Stiga Norges Cup-stevne 2. Mye bra spill og 
beste prestasjon var i Herrer Eldre Junior hvor han klarte en sterk niendeplass. 

Desember
Vårt 3. divisjonslag avsluttet sin seriesesong med samlerunde i Narvik 6. og 7. desember. Tøffe tak for 
våre fem spillere, Ahmad, Kristina, Kristoffer, Vebjørn og Jonas, men flere sterke enkeltresultater. Laget 
endte dessverre sist på tabellen.

13.-14. desember arrangerte vi klubbmesterskap for Bodø BTK på lærerskola. 27 spillere deltok og over 
90 kamper ble spilt på 4 bord. Andreas D. ble klubbmester i Gutter 15 og Herrer Åpen, Runar Hauge 
vant Rekrutt 13 og Sigbjørn vant Veteran 35. Andreas W. og Andreas D. ble klubbmestere i double.

Espen Wiik
Leder Bodø Bordtennisklubb 
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Årsregnskap 2014

Bodø Bordtennisklubb                     
Organisasjonsnr.:  994 613 936

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2014

Note 1  -  Salgsinntekter
2014 2013

Salg utstyr/klær 21.600 11.485
NM for yngre 352.553 0
Medlemskontingent 12.200 11.200
Aktivitetsavgift 36.000 28.250
Dugnad 800 4.000
Tilskudd/reklame 121.272 86.441
Egenandel 4.420
Peter Nilson 39.850
Thon Cup 49.472
Seriehelg 12.387
Klubbmesterskap 3.089
Egne arrangement 90.488
Sum 649.222 236.284

Note  2  -  Varekostnad
 2014 2013
Utstyr 22.196 31.155
-Beholdningsendring -2.680 -16.762
Klær 5.084 25.512
Thon Cup 42.159
Peter Nilson 61.414
NM Yngre 210.589
Seriehelg 20.025
Klubbmesterskap 457
Egne arrangement 33.011
Reise/turneringer 119.700 56.242
Sum 478.945 129.158

Note  3  -  Spesifikasjon av anleggsmidler
Inventar

Anskaffelseskost 
1.1.2014

83.762

+ Tilgang i året 141.806
- Avgang i året 0
- Akkum.
Avskrivninger

-58.514

= Bokført verdi 
31.12.2014

167.054

Årets ordinære 
avskrivning

45.114

Levetid 5 år

Note  4  -  Annen driftskostnad
2014 2013

Hall-leie 0 27.560
Kontingenter 2.250 3.800
Forsikring 7.990 6.536
Tap på fordringer 5.350 0
Gaver/Premier 0 16.532
Diverse 12.070 5.868 
Sum 27.660 60.296

Note  5  -  Kundefordringer
Kundefordringer pr.31.12.2014 er kr. 8.000,-  
(Brattøy Elektriske AS)

Noter til regnskapet

Bodø Bordtennisklubb
Org. nr. 994613936

                                                                                                                                
Resultatregnskap Note 2014 2013

Driftsinntekter
Salgsinntekt 1 649 222 236 284

Driftskostnader
Varekostnad 2 478 945 129 158
Avskrivning 3 45 114 13 400
Annen driftskostnad 4 27 660 60 296
Sum driftskostnader 551 719 202 854
DRIFTSRESULTAT 97 503 33 430

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 157 162
Netto finansposter 157 162

Ordinært resultat før skattekostnad 97 660 33 592

ÅRSRESULTAT 97 660 33 592

Overføringer og disponeringer
Overføring til/fra annen egenkapital -97 660 -33 592
Sum overføringer og disponeringer -97 660 -33 592
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Egenkapital og gjeld 2014

Regnskapet er utarbeidet av: 
ADMINOR REGNSKAPSBYRÅ
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Revisjonsberetning 2014
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Budsjett 2015

Driftsinntekter Merknad 2015 2014
Salg av utstyr/klær Høyde for nye drakter høst 2015 43 000 21 600
Inntekt NM for yngre Ikke aktuelt 0 352 552
Medlemskontingent 75 medlemmer 15 000 12 200
Aktivitetsavgift 75 medlemmer - 60 med full 60 000 36 000
Inntekter dugnad 5 000 800
Tilskudd/reklame 95 860 121 271
Egenandel 0 0
Inntekt Peter Nilsson 5 samlinger á 15.000 75 000 39 850
Inntekt THNC – mars 2015 Sponsormidler + startkont +kantine 84 195 49 471
Inntekt THNC – høst 2015 Sponsormidler + startkont +kantine 85 000 0
Inntekt seriehelg 14 000 12 387
Inntekt klubbmesterskap 4 000 3 089
Sum 481 055 649 220

   
Varekostnader
Beholdningsendring 0 -2 680
Varekjøp utstyr Baller, håver, ballvogner, etc. 20 000 22 196
Varekjøp klær Høyde for nye drakter høst 2015 20 000 5 084
Kostnader THNC – mars 2015 43 876 42 159
Kostnader THNC – høst 2015 45 000 0
Kostnader Peter Nilsson 5 samlinger á 14.000 70 000 61 414
Kostnader NM for yngre Ikke aktuelt 0 210 589
Kostnader seriehelg 15 000 20 025
Kostnader klubbmesterskap 500 457
Kostnader reise/turneringer Inkl. seriespill 125 000 121 609
Egenandel reise/turneringer 0 -1 908
Sum varekostnader 339 376 478 945

Driftskostnader
Avskrivninger 30 000 45 114
Hall-leie Leie i Bankgatahallen 5 mnd. 30 000 0
Datakostnader 3 000 2 783
Regnskapshonorar 3 125 3 125
Kontorrekvisita 2 000 0
Kontingenter 2 250 2 250
Forsikring 9 000 7 990
Gaver/premier 1 000 0
Bankgebyr 500 407
Gebyr Buypass/NT 1 000 969
Diverse kostnader 5 000 4 786
Tap på fordringer 0 5 350
Sum driftskostnader 86 875 72 774
Sum vare- og driftskostnader 426 251 551 719
Driftsresultat 54 804 97 501
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§ 1 Formål
Bodø Bordtennisklubbs formål er å drive og fremme bordten-
nisidretten i Bodø by og omegn. Klubbens arbeid skal preges 
av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig ak-
tivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, 
helse og ærlighet.

§ 2 Organisasjon
Bodø Bordtennisklubb (BBTK) er medlem av Norges Idretts-
forbund (NIF) og Norges Olympiske Komité gjennom Nord-
land 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 person-
lige 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 idrettsmyndig-
heters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets orga-
nisasjonsledds 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. 
Medlemskap 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.

§ 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.

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv 
i laget, og som representant til ting eller møte i overordnede 
organisasjonsledd. 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:

Valg
Følgende verv har vært besatt i 2014/15:
Leder På valg Espen Wiik
Nestleder Ikke på valg Sven Martin Olsen
Styremedlem/kasserer Ikke på valg Bjørn Idar Lillevoll
Styremedlem På valg Ane Handegård
Styremedlem På valg - går ut Frank Normann

Varamedlem 1 På valg - går ut Lise Lotte Halstensen
Varamedlem 2 På valg 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 - valgt 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

Valgkommittéens innstilling kommer.

Vedtekter for Bodø Bordtennisklubb 
stiftet 9. september 1979 
Vedtatt den 5.5.2009
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Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgif-
ter inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkom-
mende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig 
godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste 
og til godtgjøring 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 par-
tene 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 behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest to 
uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige 
saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for med-
lemmene 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, 
eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et an-
tall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer 
i BBTK. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkal-
les 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 under-
skrive årsmøtereferatet.
4.Behandle BBTKs årsmelding.
5.Behandle BBTKs regnskap i revidert stand.
6.Vedta BBTKs budsjett.
7.Foreta følgende valg:
    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 med-
lemmer 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 
kjønnsfordelingen 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 kandi-
dater 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, avgjø-
res 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.
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§ 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 kon-
troll 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 spesiel-
le 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 
stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

§ 15 Valgkomite
Valgkomiteen består av en leder, to medlemmer og et vara-
medlem. Valgkomiteen skal ha sin innstilling ferdig senest en 
uke før årsmøtet. Valgkomiteens leder har som oppgave å kon-
stituere 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. Valgkomi-
teens leder har ikke dobbeltstemme.

§ 16. Regnskap
Regnskapet følger kalenderåret. Kasserer plikter å føre løpen-
de regnskap, og oversende et sluttført regnskap for revisjon til 
revisorene innen 1.mars påfølgende år.

§ 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 undersø-
kelser 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 hensiktsmes-
sig, 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 med-
lemsregister. 
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 regnskaps-
bestemmelser, samt slik redegjørelse for resultatet av revisjo-
nen 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 til-
leggs-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 
årsregnskapet. En avtale om kredittkjøp innenfor en fast kre-
dittramme betraktes i denne sammenheng som opptak av lån.

Et styre kan uten årsmøtets vedtak eller fullmakt, ta opp kort-
siktige likviditetslån som står i forhold til BBTKs økonomiske 
virksomhet/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 ekstraordi-
nært 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 underlig-
gende 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 årsmø-
te. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles 
ekstraordinært 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 sammenslut-
ning 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 med-
lemskap i NIF. Ved konkurs gjelder reglene i konkursloven og 
dekningsloven.
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Referat Årsmøte  
Bodø Bordtennisklubb  

Møte avholdt tirsdag 28. april 2015, kl. 19.00, Idrettens Hus, Aspmyra Stadion. 

De som var tilstede: Sigbjørn Skjerpen Johansen, Kristina Pirtskhalava, Ole-Martin Elvehøi, Andreas 
Wiik, Tore Dagsloth, Andreas Dagsloth, Anne Lise Ohassi, Gry Jenssen, Bjørn Idar Lillevoll, Ronny 
Johnsen, Inger Bordevich, Espen Wiik, Ane Handegård og Rolf Falch.
 
Av de fremmøtte var det 9 stemmeberettigede, medlemmer i klubben over 15 år.
 
Innkallingen, sakslisten og forretningsorden ble godkjent.
 
Ordstyrer ble Bjørn Idar, Inger Bordevich er referent og Sigbjørn Skjerpen Johansen og Ole-Martin 
Elvehøi skulle underskrive årsmøtereferatet.
 
Espen gikk igjennom årsmeldingen for 2014 og den ble godkjent.
 
Regnskapet for 2014
Rolf Falch gikk igjennom regnskapet. Det var 2 kommentarer til regnskapet.
-Varelager/materialliste må opprettes.
-Anbefaler at det opprettes en materialforvalter.
Regnskapet blir godkjent
 
Espen gikk igjennom budsjettet for 2015, og dette blir godkjent.
 
Valg av nytt styre.
Disse var på valg og ble valg inn i nytt styre.
 Leder for 2 år: Espen Wiik – valgt for 2 nye år
Nestleder: Sven Martin Olsen – ikke på valg – 1 år til
Styremedlem/kasserer: Bjørn Idar Lillevoll – ikke på valg 1 år til
Styremedlem: Ane Handegård – valgt for 2 nye år
Styremedlem : Ole Martin Elvehøi – valgt for 2 år
Varamedlem: Inger Bordevich – valgt for 1 år
Varamedlem: Ronny Johnsen – valgt for 1 år
Revisor 1: Gry Elnæs Jenssen – valgt for 1 år
Revisor 2: Rolf Inge Olsen – valgt for 1 år
Vararevisor 1: Ketil Johansen – valgt for 1 år
Vararevisor 2: Monica Dagsloth Karlsen – valgt for 1 år
Valgkommitémedlem 1: Sigbjørn Skjerpen Johansen – valgt for 1 år
Valgkommitémeldem 2: Rolf Olsen – valgt for 1 år
Vara valgkomité: Monica Dagsloth Karlsen – valgt for 1 år
 
Videre retningslinjer for BBTKs drift.
Espen informerer om videre satsing av spillere. Vi fortsetter med Peter Nilsen-samlinger, mål å sende 
spillere på flere samlinger og klubben skal være med på å sponse dette. Team Nord.Norge fortsetter 
med felles treninger og kanskje turer.
 
Fastsette medlemskontigenten.
I dag er den på 200.- som blir stående uendret.
 
Det var ikke kommet inn noen forslag eller saker til styret.
 
 Referent: Inger Bordevich

 __________________________________  __________________________________
 Sigbjørn Skjerpen Johansen Ole-Martin Elvehøi 



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

Effektiv booking for treningssenter


