
1

 Å
rs

ra
pp

or
t 2

01
7

Bodø BTKs superdommere, Sigbjørn og Sofie fikk hjelp av den internasjonale  
toppdommeren Rachel Ramos under Stiga Norgescup-stevnet i oktober 2017.

Årsmøtepapirer for Årsmøtet 14. mars 2018 med: 
Styrets årsberetning 2017 • Regnskap 2017 • Budsjett 2018



Å
rs

ra
pp

or
t 2

01
7

2

Saksliste årsmøte 2018

Styret innkaller herved til årsmøte i Bodø Bordtennisklubb.
Årsmøtet avholdes onsdag 14. mars 2017, kl. 18.00 på Idrettens Hus på Aspmyra.

Saksliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle Bodø BTKs årsberetning.
5. Behandle Bodø BTKs regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7.  Fastsette medlemskontingent på minst kr 100,- og treningsavgift,  

eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgift.
8. Vedta Bodø Bordtennisklubbs budsjett for 2018.
9. Behandle Bodø Bordtennisklubbs organisasjonsplan.
10. Foreta valg.

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 lovnorm bakerst i dette dokumentet.

Bodøhallen var et vakkert skue uner Stiga Norgescup-stevnet i oktober.
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SAK 4: Årsberetning 2017

Året 2017 vil bli husket for mange flotte idrettsprestasjoner av Bodø BTKs utøvere. 
Vårt herrelag fått prøve seg på nest høyeste nivå i Norge, og sågar vant og spilte uavgjort i 
 debut runden, og vårt damelag vant for første gang i dameserien. Vi var arrangør av Stiga Norges-
cup-stevne og hadde hyggelig svensk og russisk besøk under Barents Summer Games i september.

Vi opplever en klar oppgang i medlemsmassen, hvor vi i kalenderåret 2017 talte 78 medlemmer, hvorav 
68 var aktive, 2 jenter 6-12 år, 12 jenter 13-19 år, 1 kvinne 26 år og over, 17 gutter 6-12 år, 12 gutter 
13-19 år, 3 menn 20-25 år og 21 menn over 26 år. Spesielt det at vi har mange jenter som spiller blir 
lagt merke til, men også at flere gutter under 12 år spilte i 2017 er gledelig. Bodø BTK er blant de 10 
klubbene i landet med flest lisensbetalere, og blant lisensbetalende yngre spillere er vi bare slått av fem 
klubber på Østlandet.

Styret har siden forrige årsmøte 22. mars 2017 bestått av: Espen Wiik (leder), Sven Martin Olsen (nest-
leder), Jostein Sundsfjord, Ane Handegård og Ronny Johnsen. Espen Wiik har fungert som kasserer i 
perioden. Exact Økonomi har vært benyttet som regnskapshjelper. Styret har avholdt 3 styremøter i 2017. 

Vi har godt besøkte nettsider med 295 besøkende i snitt pr. dag i 2017, 107.462 besøk er ei økning på 
50% fra året før.  I tillegg har vi ei godt benyttet Facebook-gruppe som er blitt en stor kilde til informa-
sjon i klubben. Ved utgangen av 2017 var det passert 270 medlemmer på siden.

Klubben er også solid økonomisk med grei egenkapital. Hadde ei omsetning i 2017 på kr 629.590,-, 
men det ble dessverre et underskudd på kr 33.531,-. Omsetningen dokumenterer et høyt aktivitets-
nivå. Underskuddet skyldes nok i høy grad at vi satset på lag i Dameserien høsten 2017, noe vi ikke 
hadde budsjettert med og noe lavere overskudd på Stiga Norgescup 1. I tillegg ble vi denne gang ikke 
tildelt støtte fra SpareBank 1 Nord-Norge-fondet. Utstyrsparken ble oppgradert foran Barents Summer 
 Games og SNC1 med fire bord. Vi har en utstyrspark beregnet til en nykjøpsverdi på kr 395.829,-.

Vi har hatt solide støttespillere økonomisk i Frantz, Thon Hotel Nordlys, iBooking og OMN. Vi meldte 
oss også inn hos Lotteritilsynet med Bingoer i tillegg til Grasrotandelen fra Norsk Tipping, hvor vi som 
frivillig organisasjon har mottatt overskudd i 2017. I tillegg har vi fått gode offentlige tilskudd.

Sportslig sett vil året 2017 vil bli husket for mange flotte idrettsprestasjoner av Bodø BTKs utøvere. 
Vårt herrelag debuterte på nest høyeste nivå i Norge, og sågar vant og spilte uavgjort i debutrunden, 
og vårt damelag vant for første gang i dameserien. Vi var arrangør av Stiga Norgescup-stevne og hadde 

hyggelig svensk og russisk besøk under Barents Sum-
mer Games. Våre yngre spillere, og kanskje spesielt 
jentene, hvor flere markerer seg med sterke plasserin-
ger.

20.-22. januar var det Peter Nilsson-samling 
1/17, Bankgata Flerbrukshall, Bodø. 13 deltakere, 
hvorav to av dem fra Rana BTK.

28.-29. januar var det HLK Cup i Harstad. Her var 
det våre yngste som gjorde det skarpest. Kristine vant 
tre jente-/dameklasser og Alexander gikk til topps i 
Rekrutt 13- og Nybegynner 15. Blant seniorene ble det 
to andreplasser til Andreas W. i Herrer B og Herrer C.

11.-12. februar stilte Bodø BTK stilte med fem 
spillere på nyvinningen NM i eldre junior lag for 
herrer og damer, samt Stiga Norges Cup 3, som gikk 
av stabelen i Charlottenberg i Sverige arrangert av 
Kobra BTK. Helga var absolutt bra for Bodø BTKs 
del, og ikke minst Elisabeth som fikk to tredjeplasser i 
SNC-klassene Jenter 15 og Damer junior. I førstnevnte 
klasse var hun så nær en finaleplass som mulig, da hun 
tapte for vinneren i klassen, Silje Flaglien fra Fokus Elisabeth på pallen under SNC3 i Charlottenberg.
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BTK. Elisabeth hadde matchballer i semifinalen hvor hun tapte 2-3. Eirik og Kristoffer gikk videre i 
Herrer junior hvor de røk i åttendedelsfinalen begge. I lagkonkurransen ble jentene Elisabeth og Kristi-
ne nr. 5, guttene ble nr. 13. 

25.-26. februar var det Bodømesterskapet 2016, lagturnering, Bankgata Flerbrukshall. I utgangs-
punktet ei lagturnering, men med en innlagt rekruttklasse lørdag og avsluttende lag- og singleklasser 
for seniorer søndag. Veteranene med Sigbjørn, Bjørn Idar og Sven Martin vant lagkampen, de hadde 
det jevneste laget og vant nok på det. På andreplass Utenbyslaget med Inge Brunsvik, Bjørn Skog og 
Kamil Kozera. Beste lagspiller ble Bjørn Idar foran Inge og Bjørn Skog. Herrer A-klassen i single ble 
vunnet ganske overbevisende av Andreas W.

De premierte under Bodømesterskapet 2017.

BBTKs deltakere i HLK-cup i Harstad, januar 2017.



Å
rs

ra
pp

or
t 2

01
7

5

3.-5. mars var det Peter Nilsson-samling 2/17, Bankgata Flerbrukshall, Bodø. 8 deltakere, alle fra 
Bodø BTK.

11.-12. mars var det seriehelg 2. divisjon avd. A, Harestua. Bodøs lag kjempet om seriemesterskapet 
og dermed direkte opprykk til 1. divisjon. Vårt lag var forsterket med polske Jakub Dorocinski, som 
sammen med Eirik, Evgenii, Andreas og Kevin kjempet hardt. Det ble et bittert 4-6-tap mot hjemmela-
get Harestua på lørdagen. Eirik tapte den avgjørende kampen med minst mulig margin, men trolig var 
det to svake doubler som ødela mest. Søndagen ble det seier mot Tromsø og skuffende 5-5 mot B-72 2. 
Dermed røk opprykket – trodde vi der og da.  
Uansett, Bodø BTKs beste seriesesong noen sinne var et faktum.

18.-19. mars var det NM for yngre, i Bergen. Kristina og Elisabeth sikret seg sølvmedaljen i Jenter 
15 lag i NM for yngre i Bergen, kun B-72s førstelag ble for sterke. En fantastisk prestasjon som viser at 
Bodø BTK befester sin posisjon som en av de ledende klubber i landet på jentesiden. Kristine og Malin 
deltok også i lagkampen hvor de vant i første runde, men tapte i det vider spillet. Elisabeth og Kristina 
klarte også bronse i double. Kristina spilte i mixdouble sammen med Alexander Klerck Frantzsson fra 
Fokus. Sammen med en av de beste yngre spillerne i landet ble det semifinaleplass.For første gang klar-
te en BBTK-spiller tre medaljer i ett og samme NM, veldig bra! I singlespillet klarte ikke jentene å følge 
opp, hvor både Elisabeth og Kristina tapte 2-3 i åttenedelsfinalen og dermed 9. plasser som beste. 
Alexander kom videre fra pulja i Gutter 11 og videre i sluttspillet til åttenendelsfinalen.. Alt i alt fin 
fremgang for ham.

22. mars avholdt Bodø BTK sitt årsmøte som gikk uten den store dramatikken. Espen W. gjenvelges 
om leder for to nye år. Ellers eneste endringen i styret er at Jostein kommer inn i styret for Bjørn Idar.

25.-26 mars arrangerte Bodø BTK NNM i Bankgata Flerbrukshall. Bodø BTK fortsetter sine frem-
ganger og klubben vår dominerte stort under helgas NNM i Bankgata Flerbrukshall. Det ble 12 klas-
seseire av 21 mulige klasser. I tillegg vant vi to B-sluttspill. Vi tok medaljer i alle klassene, og herav kan 
nevnes 11 andreplasser og 18 tredjeplasser. I tillegg ble det ni medaljer i B-sluttspill og sjåførklassen. 
Med andre ord helt fantastisk. Eirik, Elisabeth og Kristine vant alle to klasser hver. De øvrige vinnerne 
var Andreas, Kristina, Kevin, Alexander, Malin og Michael. Det hele gikk arrangementsmessig og siste 
finale ble spilt etter skjema.

Bankgatahallen under NNM i april.

Deltakerne under NNM 2017 i Bankgatahallen.



Å
rs

ra
pp

or
t 2

01
7

6

22.-23. april var det ungdomslekene, regionallagsturnering på Lillehammer. Bodø BTK var godt 
representert med 8 av 12 uttatte spillere fra Region Nord. Damelaget i Jenter 15 med Kristina og Elisa-
beth var de som hevdet seg best og vant mot to lagkamper mot Midt og Vest.

28.-30. april var det NM for junior og eldre junior i Oslo. Vi deltok med syv utøvere her. Stilte to 
lag i Damer junior lag og ett lag i Herrer junior lag. Dessverre ingen toppresultater denne gang i kamp 
mot landets beste juniorspillere. Vi kom videre fra pulja i singleklassene, men det stoppet fort opp i 
sluttspillet dessverre.

3. mai ble det avholdt klubbtrenerkurs med sports- og utviklingssjef i Norges Bordtennisforbund, 
Bengt Paulsen,  i lokalene våre i Bankgatahallen. Kurset er beregnet både for trenere, spillere og fore-
satte,. Bengt Paulsen har god formidlingsevne gjorde disse fire timene fornøyelig for gammel og ung. 
Hele 19 deltakere på kurset må man si var kjempebra.

6.-7. mai var det NM for veteraner i Trondheim. Bodø BTK deltok med Bjørn Idar, Sigbjørn, Sven 
Martin og Jostein. Vi har gjort det skarpt tidligere i veteran-NM, men dessverre ingen topplasseringer 
denne gang.

12.-14. mai ble NBTFs ting avholdt. Espen representerte Bodø BTK under Tinget i Bergen. Ane var 
representant for Region Nord. Vi var godt fremme med forslag om NBTF-støtte til BSG og fikk flertall 
for vårt og regionens forslag om at neste Ting i 2019 skal avholdes i Bodø. 
Ane ble på tingmiddagen tildelt NBTFs minnerackert for sitt arbeid for bordtennisen – fantastisk.

29. mai-5. mai. VM individuelt, Tyskland, Düsseldorf. Bodø BTK var tilstede med observatører un-
der mesterskapet, Sigbjørn, Espen, Eirik, Andreas og Kevin. Fantastisk å oppleve verdens beste spillere 
på nært hold, et fantastisk arrangement og show.

27.-28. mai var det Mega Cup på Lørenskog. Her var Kristina Bodøs eneste deltaker. Hun var toppse-
edet i Jenter 15, men endte på 5. plass der.

Sommeren 2017 var flere av våre utøvere var på treningssamlinger. Kristine deltok på Fokusleiren i 
Oslo. Eirik og Andreas W. deltok på treningssamling i Lidzbark Warminski i Polen, Lene deltok på 
B-75 Summer Camp i Hjørring i Danmark. Kristina deltok sammen med kadettlandslaget på samlinger 
og turneringer.

22. august var det sesong kick-off – treningsstart. Mange møtte opp og fikk slått sine første slag for 
sesongen.

Bodø BTKs spillere under NM for junior i Oslo 2017.
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1.-3. september var det Barents Summer Games i Bodø.  Bordtennis var en av 15 idretter under dette 
kjempearrangementet for ungdom fra Norge, Sverige, Finland og Russland. Bordtennisen ble spilt i 
hele andreetasjen i Bankgatahallen, hvor spillere fra Norge, Sverige og Russland møttes. Lagkonkurran-
ser for parautøvere og herrer G18, ble en mixklasse da Russland ikke klarte å stille lag i jenteklassen. 
Det ble singleklasser for alle. Bodø var godt representert på Nord-Norge med Auden-Magnus, Kristina, 
Elisabeth, Lene, Andreas Dagsloth og Eirik. I tillegg fikk Malin og Kristine prøve seg i damenes single-
klasse. Ble et flott arrangement med stil og verdighet. Både profesjonell stream og nasjonalsanger hevet 
arrangementet. Andreas vant herreklassen, det ble den norske seieren i stevnet.

15.-17. september var det Peter Nilsson-samling 3/17 i Bankgatahallen. 16 deltakere, hvorav tre fra 
Rana BTK.

16.-17. september var det Fornebu Open, hvor Bodø stilte med Kristine og Malin. Flott innsats hvor 
Kristine vant Jenter 14 og fikk andreplass i Jenter 13, med Malin på tredje i 13-årsklassen. 

30. september-1. oktober var det samlerunde i 1. divisjon på Harestua. Bodø BTK debuterer på 
nest øverste nivå i Norge. Laget klarte seg bra, denne gang med svenske Wille Kindblad på laget, med 
én seier og én uavgjort kamp. Seieren kom mot Oppegård med 6-4, og som vanlig en jevn kamp mot 
Harestua endte 5-5. Mot sterke Heros og Kobra ble det tap 2-8. Kun Wille vant sine kamper. 
Ellers på laget denne helga spilte Eirik, Kevin, Andreas og Andreas.

30. september-1. oktober var det Trondheim Open i Trondheim  med fire deltagere fra Bodø.  
Kjempebra prestasjon av Jostein som vant Herrer C.

Deltakere og ledere under Barents Summer Games i september 2017.

Fra Peter Nilsson-samlinga i september 2017.
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7.-8. oktober var det Regionalcup 1 i Narvik. Vi deltok med ni spillere. Andreas W. vinner Herrer A. 
Lene vinner Damer A og Damer junior, Malin vinner Jenter 13, ellers mange 2. og 3. plasser på våre 
spillere.

14.-15. oktober var det Stiga Norgescup 1 i Bodøhallen, 150 påmeldte og over 700 kamper, krydret 
med den internasjonale superdommeren Rachel Ramos fra Fillipinene, så ble det et kjempeflott stevne 
som fikk mye skryt av deltakerene. Sportslig sett får våre var beste plasseringer Lenes tredjeplass i Jen-
ter 15, Andreas W. med samme plassering i Herrer B og Kristine i Jenter 13.

21.-22. oktober var det samlerunde Dameserien på Notodden. Vårt lag bestod av Kristina, Elisabeth, 
Kristine og Malin. Jentene skrev historie og tok Bodø BTKs første poeng i Dameserien med 5-5 mot 
Vikåsen og seier 6-1 mot Notodden, så tross tap i to andre kamper mot Drammen og Fornebu var dette 
en bra start på sesongen.

3.-5. november var det årets siste Peter Nilsson-samling, det fjerde for året i Bankgatahallen. 
Hele 18 deltakere på samlingen.  
Barnas Idrettsdag i Nordlandshallen var vi også representert på samme helga. Her bidro våre vetera-
ner og seniorspillere på en fin måte som instruktører.

18.-19. november var det Stiga Norgescup 2 i Bergen. Bodø BTK representert med fem spillere, Eirik, 
Andreas D, Kristina, Malin og Kristine. Eirik vant Herrer C, trolig første gang Bodø BTK får en seier i 
et Norges Cup-stevne. Kristine og Malin oppnådde tredjeplasser i Jenter 13 og Kristina fikk femteplas-
ser i Damer eldre junior og Damer junior.

25.-26. november ble det arrangert samlerunde 1. divisjon og 3. divisjon avd. G i Bankgatahallen. 
Vårt 1. divisjonslag var sterkt svekket i og med at hverken Wille, Andreas D. eller Evgenii kunne spille. 
Andreas W, Eirik, Kevin, Ketil og Bjørn Idar kjempet godt, men det ble tre klare tap for Kjelsås, Heros 

Kristoffer i kamp mot en Fokus-spiller under Stiga Norgescup-stevnet i Bodøhallen.

Kristina i aksjon under Stiga Norgescup-stevnet i Bodø.
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og B-72 2. Bodø 2 tok ledelsen i 3 div. avd. G, med seire i alle lagkampene mot Ranas to lag og Kanebo-
gen Bodø 3 tapte dessverre alle sine kamper og lå på bunn etter ferdigspilt runde. Selve arrangementet 
fikk kjempeskryt fra de tilreisende klubbene, noe som alltid er morro å ta med seg.

9.-10. desember var det Stiga Norgescup 3 i Lørenskog. Hele åtte spillere fra Bodø deltok. Kristine 
fulgte opp sitt fine spill fra tidligere stevner og vant Jenter 13. Ellers femteplasser til Kristina i Damer 
junior og Damer eldre junior.

16.-17. desember var det regionsamling med landslagstrener Jaroslaw Lowicki i Bankgatahallen. 
Hele 18 deltakere på samlingen, seks stykker fra Rana BTK, én fra Narvik og 12 fra Bodø BTK deltok. 
Svært vellykket samling med den norske damelandslagstreneren. Nyttig input også for trenerne fra 
Bodø, Rana og Narvik som var tilstede.

Bodø-gjengen under RC-stevnet i Narvik i oktober.

Bodø BTK 2 – som vant alle sine kamper under samlerunden i 3. divisjon avd. G i november.
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SAK 5: Årsregnskap 2017

Regnskap Regnskap
Driftsinntekter 2017 2016
3000-3100-3120 Salgsinntekter 56 780 15 385
3123 Sponsorinntekter 122 496 143 853
3205-3250 Kiosksalg og arrangementsinntekter 52 059 225 514
3400 Spesielle offentlige tilskudd 137 435
3900 Andre driftsrelaterte inntekter 10 177 85 451
3915-3940 Kursinntekter og egenandeler 20 924 31 600
3920 Medlemskontingenter 11 600 9 600
3930 Treningsavgifter 67 000 34 250
3945 Turneringsinntekter etc 94 588
3948 Lotterier, bingo etc 56 532
Sum driftsinntekter 629 590 545 653

Driftskostnader
4300 Innkjøp varer for videresalg, høy avgiftssats -75 195 -39 765
4390 Beholdningsendring, vidersalg 14 020 -4 050
6010 Avskrivninger transp.midler, maskiner og inventar -50 700 -39 973
6110 Toll og spedisjonskostnader -270
6300 Leie lokaler -93 785 -36 630
6440 Leie transportmidler -2 125
6540-6560 Inventar og rekvisita -9 684
6580-6590 Idrettsutstyr og annet driftsmateriell -37 888
6700 Revisjons og regnskapshonorarer -8 938
6730 Idrettsfaglig bistand -76 043 -50 302
6800 Kontorrekvisita -1 023
6810 Datakostnad -9 183
6860 Møter, kurs, oppdatering etc. -21 751
7140 Reisekostnader -183 752 -206 892
7162 Bevertning -2 713
7395 Øreavrunding -54
7410 Kontingenter -7 140 -2 500
7415 Påmelding serier, turneringer etc -62 483
7430 Gaver, ikke fradrag -3 301
7500 Forsikringspremier -5 241 -5 231
7770 Bank og kortgebyrer -2 857
7799 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget -23 078 -15 712
Kostnader turneringer -141 463
Sum driftskostnader -663 182 -542 518

Driftsresultat -33 593 3 135
Finansielle poster
8040 Renteinntekter, skattefrie 53 79
8070 Annen finansinntekt 9
Ordinært resultat før skatt -33 530 3 214
Ordinært resultat -33 530 3 214
Årsresultat -33 530 3 214
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SAK 5: Egenkapital og gjeld 2017

 ______________________ ______________________ ______________________
 Espen Wiik Sven Martin Olsen Jostein Sundsfjord
 leder nestleder styremedlem

 ______________________  ______________________
 Ane Handegård  Ronny André Johnsen 
 styremedlem  styremedlem 

1200 Idrettsutstyr
1249 Bordtennisgulv

1460 Innkjøpte varer for videresalg
1469 Beholdningsendring
1500 Kundefordringer
1509 Ikke reskontroførte kundefordringer
1579 Andre kortsiktige fordringer
1900 Kontanter
1920 Bankinnskudd

2000 Egenkapital bundet (spesifiseres)

2400 Leverandørgjeld

Utskrevet av Espen Wiik 03.02.2018 10.43.24 Visma eAccounting

Balanserapport
Bodø Bordtennisklubb 
994613936

Regnskapsår 01.01.2017 - 31.12.2017 

Gjelder periode: 01.01.2017 - 31.12.2017 
Periode fg år: Perioden foregående år finnes ikke

Ved
periodens

begynnelse Endring

Ved
periodens

slutt
Periodslutt

fg år

EIENDELER

Anleggsmidler
86 256,00 25 615,00 111 871,00 0,00
27 836,00 -9 276,00 18 560,00 0,00

114 092,00 16 339,00 130 431,00 0,00

 
Omløpsmidler

27 640,00 -27 640,00 0,00 0,00
0,00 14 020,00 14 020,00 0,00
0,00 3 940,00 3 940,00 0,00

7 295,00 7 008,10 14 303,10 0,00
2 522,12 -2 522,12 0,00 0,00
2 345,00 3 455,00 5 800,00 0,00

201 023,75 -44 990,61 156 033,14 0,00
240 825,87 -46 729,63 194 096,24 0,00

 
SUM EIENDELER 354 917,87 -30 390,63 324 527,24 0,00

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Egenkapital (innskutt og opptjent)

-354 917,87 0,00 -354 917,87 0,00
 

Udisponert resultat
Udisponert resultat 0,00 33 531,26 33 531,26 0,00

 
Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat) -354 917,87 33 531,26 -321 386,61 0,00

Gjeld
 
 

Kortsiktig gjeld
0,00 -3 140,63 -3 140,63 0,00

 
Sum gjeld 0,00 -3 140,63 -3 140,63 0,00

SUM EGENKAPITAL OG GJELD -354 917,87 30 390,63 -324 527,24 0,00

Avvik 0,00 0,00 0,00 0,00
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SAK 5: Revisjonsberetning 2017
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SAK 8: Budsjett 2017

Budsjett Regnskap
Driftsinntekter 2018 2017
3000-3100-3120 Salgsinntekter 55 000 56 780
3123 Sponsorinntekter 100 000 122 496
3205-3250 Kiosksalg og arrangementsinntekter 25 000 52 059
3400 Spesielle offentlige tilskudd 123 563 137 435
3900 Andre driftsrelaterte inntekter 10 177
3915-3940 Kursinntekter og egenandeler 30 000 20 924
3920 Medlemskontingenter 12 000 11 600
3930 Treningsavgifter 70 000 67 000
3945 Turneringsinntekter etc 60 000 94 588
3948 Lotterier, bingo etc 60 000 56 532
Sum driftsinntekter 535 563 629 590

Driftskostnader
4300 Innkjøp varer for videresalg, høy avgiftssats -50 000 -75 195
4390 Beholdningsendring, vidersalg -15 000 14 020
6010 Avskrivninger transp.midler, maskiner og inventar -45 000 -50 700
6110 Toll og spedisjonskostnader -270
6300 Leie lokaler -57 000 -93 785
6440 Leie transportmidler -3 000 -2 125
6540-6560 Inventar og rekvisita -3 000 -9 684
6580-6590 Idrettsutstyr og annet driftsmateriell -28 000 -37 888
6700 Revisjons og regnskapshonorarer -9 000 -8 938
6730 Idrettsfaglig bistand -50 000 -76 043
6800 Kontorrekvisita -2 000 -1 023
6810 Datakostnad -5 000 -9 183
6860 Møter, kurs, oppdatering etc. -14 000 -21 751
7140 Reisekostnader -141 000 -183 752
7162 Bevertning -2 000 -2 713
7395 Øreavrunding -54
7410 Kontingenter 7 200 -7 140
7415 Påmelding serier, turneringer etc -73 095 -62 483
7430 Gaver, ikke fradrag -1 000 -3 301
7500 Forsikringspremier -5 500 -5 241
7770 Bank og kortgebyrer -3 000 -2 857
7799 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget -15 000 -23 078
Sum driftskostnader -514 395 -663 182

Driftsresultat 21 168 -33 593
Finansielle poster
8040 Renteinntekter, skattefrie 53
8070 Annen finansinntekt 9
Ordinært resultat før skatt -33 530
Ordinært resultat -33 530
Årsresultat 21 168 -33 530
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SAK 10: Valg
Følgende verv har vært besatt i 2017/18:
Leder Espen Wiik  
Nestleder Sven Martin Olsen  
Styremedlem Jostein Sundsfjord  
Styremedlem Ane Handegård 
Styremedlem Ronny Johnsen 

Varamedlem 1 Rolf Olsen 
Varamedlem 2 Auden-Magnus Nilsen-Nygaard Hjelseng 
Varamedlem 3 
Ungdomsrepresentant: Elisabeth Bordevich Johnsen

Revisor 1 Rolf Inge Olsen   
Revisor 2 Gry Elnæs Jenssen  
Vararevisor Ole Martin Elvehøi 
Tingrepresentant(er) Espen Wiik 
Valgkommitémedlem 1 Sigbjørn Skjerpen Johansen 
Valgkommitémedlem 2 Ketil Johansen   
Vara valgkommitéen Andreas Wiik 

Valgkommitéens innstilling:
Leder Espen Wiik Ikke på valg 
Nestleder Sven Martin Olsen På valg 
Styremedlem/kasserer Jostein Sundsfjord På valg 
Styremedlem Ane Handegård Ikke på valg
Styremedlem Sandra Flem Olsen (ny) På valg

Varamedlem 1 Rolf Olsen På valg
Varamedlem 2 Auden-Magnus Nilsen-Nygaard Hjelseng På valg  
Varamedlem 3 
Ungdomsrepresentant: Elisabeth Bordevich Johnsen På valg

Revisor 1 Ingen kandidat klar På valg  
Revisor 2 Ingen kandidat klar På valg 
Vararevisor Ingen kandidat klar På valg
Tingrepresentant(er) Espen Wiik På valg
Valgkommitémedlem 1 Sigbjørn Skjerpen Johansen På valg
Valgkommitémedlem 2 Sten Eigil Sigurdsen (ny)  På valg 
Vara valgkommitéen Andreas Wiik På valg

I lovnormen står det følgende om valg:
10.  Foreta følgende valg:1 

a) Leder og nestleder 
b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer2 
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. 
d) To revisorer.3  
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Bodø Bordtennisklubb  
     har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

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

1 Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre tillitsvalgte der det er behov for.
2 Bodø Bordtennisklubb kan velge om styremedlemmer skal velges for ett eller to år av gangen. Antall styremedlemmer og varamedlemmer må fyl-
les ut ved vedtakelse av loven, minimum ett styremedlem og ett varamedlem. Alle styremedlemmer, også leder og nestleder, kan velges til spesifikke 
oppgaver.
3 Idrettslag med årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer plikter å ha engasjert revisor, og må innta følgende som nytt punkt 10: «Engasjere 
statsautorisert/registrert revisor til å revidere Bodø Bordtennisklubbs regnskap.»  Punkt 10 forskyves til nytt punkt 11 og nytt punkt 11 bokstav d) 
endres til: «Kontrollkomité med minst to medlemmer.»
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Bodø Bordtennisklubbs lovnorm 
(vedtekter)

Alle idrettslag skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen 
er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov. Denne lovnormen ble 
vedtatt på Bodø BTKs årsmøte i 2016.  Evt. lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært 
årsmøte etter å ha vært oppført på saklisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringene 
må sendes til idrettskretsen for godkjenning. NIFs regelverk er tilgjengelig på www.idrettsforbundet.no

LOV FOR BODØ BORDTENNISKLUBB
Stiftet 9. september 1979, vedtatt av årsmøtet 5. mai 2009, med senere endringer av 30. mars 2016, godkjent av Nordland Idretts-
krets i mars 2016.

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 
§ 1 Formål
(1)  Bodø Bordtennisklubbs formål er å drive og fremme bordtennisidretten i Bodø by og omegn, organisert i Norges idrettsfor-

bund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(2)   Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som 
idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2  Organisasjon
(1)  Bodø Bordtennisklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 
(2)  Bodø Bordtennisklubb er medlem av Norges Bordtennisforbund.
(3)   Bodø Bordtennisklubb er medlem av NIF gjennom Nordland idrettskrets, hører hjemme i Bodø kommune, og er medlem 

av Bodø idrettsråd.
(4)  Bodø Bordtennisklubb skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for 

idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov. 

§ 3  Medlemmer
(1)  For at en person skal opptas i Bodø Bordtennisklubb må vedkommende:  
 a)  akseptere å overholde Bodø Bordtennisklubbs og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.     
 b)  ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til Bodø Bordtennisklubb og andre organisasjonsledd i NIF. 
(2)  Styret i Bodø Bordtennisklubb kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal personen gjøres 

kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt in-
formere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt.  Klagen skal sendes 
til Bodø Bordtennisklubbs styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til 
idrettskretsen innen to uker. 

(3)  Medlemskap i Bodø Bordtennisklubb er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.
(4)   Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og Bodø Bordtennisklubbs regelverk og vedtak.
(5)  Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.
(6)   Bodø Bordtennisklubb kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Med-

lem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i Bodø Bordtennisklubb og skal strykes fra lagets 
medlemsliste. 

(7)  Styret i Bodø Bordtennisklubb kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil ett år. Før 
vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket 
skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. 

(8)   Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og 
har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mot-
tatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned.

(9)  Ved fratakelse av medlemskap kan Bodø Bordtennisklubbs vedtak påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket 
er mottatt. Klagen skal sendes til Bodø Bordtennisklubbs styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av 
styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.  Bodø Bordtennisklubbs vedtak 
trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort. 

(10)  Bodø Bordtennisklubb skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av 
Idrettsstyret.

§ 4  Medlemskontingent og avgifter
  Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet.1 Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i Bodø Bordtennis-

klubbs aktivitetstilbud.

1 Bodø Bordtennisklubb kan innføre forskjellige kontingentkategorier (f.eks. for familier, pensjonister, studenter). Kontingenten må være på minst 
kr 100 per medlem. Årsmøtet kan vedta at æresmedlemmer skal være fritatt for betaling av kontingent.
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II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE 
§ 5 Kjønnsfordeling
(1)  Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjons-

ledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i 
medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra 
hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved 
beregningen av kjønnsfordelingen. 

(2)   Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én måned etter årsmøtet 
sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen 
mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

(3)  Idrettskretsen kan pålegge Bodø Bordtennisklubb å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte eller foreta 
ny oppnevning.

(4)  Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes 
om dispensasjon i forkant. Søknad om dispensasjon må være sendt til idrettskretsen innen 14 dager etter årsmøtet. Dispen-
sasjon kan kun gis for én valgperiode/oppnevning av gangen.

§ 6  Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.
(1)  For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av Bodø Bordtennisklubb i minst én måned og ha 

oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/
ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 16.

(2)   Et medlem som er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale med Bodø Bordtennisklubb, jf. § 7 (3), har ikke stemmerett på 
Bodø Bordtennisklubbs årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget. 

(3)  Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i Bodø Bordtennisklubb: medlem av styret, valgkomité, 
kontrollkomité, lovutvalg, revisor.

(4)  Et medlem kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse.  
(5)   Forslagsrett:
 a) Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i Bodø Bordtennisklubb. 
 b) Styret i Bodø Bordtennisklubb har forslagsrett til og på årsmøtet i Bodø Bordtennisklubb 
 c)  Et idrettslag har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, og dets representant(er) har forslagsrett på 

dette årsmøtet/tinget.
 d)  Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområ-

de, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde. 
 e) Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet.
(6)  Talerett:
  Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i Bodø Bordtennisklubb.

§ 7  Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker
(1)  En arbeidstaker i Bodø Bordtennisklubb er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i Bodø Bordtennisklubb eller over-

ordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og 
kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.

(2)  En arbeidstaker i Bodø Bordtennisklubb kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i 
overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisa-
sjonsledd representasjonen skjer.  

(3)   Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på et medlem som har oppdragsavtale som kan sammenlignes med et ansettelses-
forhold.

(4)  Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i Bodø Bordtennisklubb, 
og er ikke til hinder for at Bodø Bordtennisklubb gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til Bodø Bordtennis-
klubbs styre.

(5)  En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller oppnevnt. 
(6)  Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt det er 

mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

 § 8   Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til  
Bodø Bordtennisklubb

(1)  Et medlem som har en avtale med Bodø Bordtennisklubb som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av Bodø 
Bordtennisklubb, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. innen Bodø Bordtennisklubb eller overordnet organisa-
sjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt, eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som har 
slik avtale som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av Bodø Bordtennisklubb. 
Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før 
ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

(2)   Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting 
eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende 
tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer. 

(3)  En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt.
(4)  Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt det er 

mulig søkes om dispensasjon i forkant.  Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

§ 9 Inhabilitet
(1)  En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i Bodø Bordtennisklubb 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 opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken, 
 c)  når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part, 
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 d)  når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk 
person som er part i saken. 

(2)  Likeså er vedkommende 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 inhabi-
litetsinnsigelse er reist av en part.    

(3)   Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i Bodø Bordtennisklubb.
(4)   Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes 

tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at 
vedkommende viker sete. 

(5)  Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken 
ellers direkte gjelder. 

(6)  I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og 
samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller 
et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle 
møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før 
spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan 
gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

(7)  I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten 
vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin 
nærmeste overordnete til avgjørelse.

(8)  Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i Bodø Bordtennisklubb. 

§ 10  Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 
(1)  Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i Bodø Bordtennisklubb vedtaksføre når et flertall av medlemmene 

er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. 
(2)  Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling2 eller ved fjernmøte43. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens 

dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir 
sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedel-
takerne kunne høre og kommunisere med hverandre.

(3)  Det skal føres protokoll fra styremøter. 

§ 11  Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse
(1)  Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse med utførelsen av 

vervet.
(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. 
(3)  Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.

III. ØKONOMI
§ 12  Regnskap, revisjon, budsjett mv. 
(1)  Bodø Bordtennisklubb er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.4 
(2)  Dersom Bodø Bordtennisklubb har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner, skal laget følge NIFs regnskaps- og 

revisjonsbestemmelser, men kan, etter beslutning av styret, velge å følge regnskapsloven. Dersom Bodø Bordtennisklubb 
har en årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer, skal laget følge regnskapsloven og revisorloven, og skal alltid engasjere 
statsautorisert/registrert revisor uavhengig av hva som følger av disse lovene.  Alle organisasjonsledd som har engasjert 
revisor skal velge en kontrollkomité med minst to medlemmer. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12.

(3)  Bankkonti skal være knyttet til Bodø Bordtennisklubb og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring 
skal være tegnet for dem som disponerer.

(4)  På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for 
idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for gruppene/avdelinge-
ne. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. 
Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges. 

(5)  Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom Bodø Bordtennisklubb har daglig 
leder skal også vedkommende signere.

(6)  Bodø Bordtennisklubb kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende 
pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. 

(7)  Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til Bodø Bordtennisklubbs 
størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV. 
§ 13  Årsmøtet
(1)  Årsmøtet er Bodø Bordtennisklubbs høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned5.
(2)  Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, 

herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på Bodø Bordtennisklubbs internettside. Innkallingen kan henvise til at 
saksdokumentene gjøres tilgjengelig på Bodø Bordtennisklubbs internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal 
det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må 
være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til 
årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

2 For eksempel per e-post.
3 For eksempel møte per telefon/videokonferanse.
4 Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende regnskapsår.
5 Vedtak om årsmøte innen mars måned er fastsatt av Idrettsstyret, jf. NIFs lov § 2-11 (8) siste setning.
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(3)  Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklis-
ten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles. 

(4)  Alle Bodø Bordtennisklubbs 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.

(5)  Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet medlemmer 
i styret iht. Bodø Bordtennisklubbs lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav 
til minimumsdeltakelse.

(6)  På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den sakslisten som 
er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det ved 
godkjenning av saklisten.

§ 14  Ledelse av årsmøtet
  Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å være medlem. Det kan velges flere dirigenter 

og referenter.

§ 15  Årsmøtets oppgaver
 Årsmøtet skal6:
 1. Godkjenne de stemmeberettigete.
 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle Bodø Bordtennisklubbs årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle Bodø Bordtennisklubbs regnskap i revidert stand. 
 6. Behandle forslag og saker.7 
 7.  Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsav-

gift for gruppens aktivitet.8

 8. Vedta Bodø Bordtennisklubbs budsjett.
 9. Behandle Bodø Bordtennisklubbs organisasjonsplan.9

 10.  Foreta følgende valg:10 
a) Leder og nestleder 
b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer11 
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. 
d) To revisorer.12  
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Bodø Bordtennisklubb  
     har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

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

§ 16  Stemmegivning på årsmøtet
(1)   Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte 

stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal 
anses som ikke avgitt. 

(2)   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. 

(3)  Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat 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. 

(4)  Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. 
Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. 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 omvalg mellom de øvrige kandidater og etter den-
ne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

§ 17  Ekstraordinært årsmøte 
(1)  Ekstraordinært årsmøte i Bodø Bordtennisklubb innkalles av Bodø Bordtennisklubbs styre med minst 14 dagers varsel etter:
 a) Vedtak av årsmøtet i Bodø Bordtennisklubb.
 b) Vedtak av styret i Bodø Bordtennisklubb.
 c) Vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd.
 d) Skriftlig krav fra 1/3 av Bodø Bordtennisklubbs stemmeberettigete medlemmer.
2)  Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring 

i pressen, eventuelt på Bodø Bordtennisklubbs internettside. Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge 
vedlagt innkallingen eller være gjort tilgjengelig på Bodø Bordtennisklubbs internettside eller annen forsvarlig måte. I 
sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og dokumentene 
skal være gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet. 

6 Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, 
men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet.
7 Årsmøtet bør gi styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs regelverk og lovnorm for idrettslag.
8 Årsmøtet kan fastsette en øvre grense for treningsavgiftens størrelse.
9 Organisasjonsplanen skal regulere Bodø Bordtennisklubbs interne organisering og aktivitet.
10 Dette er minimum av de tillitsvalgte som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre tillitsvalgte det er behov for.
11 Bodø Bordtennisklubb kan velge om styremedlemmer skal velges for ett eller to år av gangen. Antall styremedlemmer og varamedlemmer 
må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum ett styremedlem og ett varamedlem. Alle styremedlemmer, også leder og nestleder, kan velges til 
spesifikke oppgaver.
12 Idrettslag med årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer plikter å ha engasjert revisor, og må innta følgende som nytt punkt 10: «Engasjere 
statsautorisert/registrert revisor til å revidere Bodø Bordtennisklubbs regnskap.»  Punkt 10 forskyves til nytt punkt 11 og nytt punkt 11 bokstav d) 
endres til: «Kontrollkomité med minst to medlemmer.»
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(3)  Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antall 
medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte 
på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(4)  Ekstraordinært årsmøte i Bodø Bordtennisklubb skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om 
innkalling av det ekstraordinære årsmøtet. 

(5)  Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og 
godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

§ 18  Bodø Bordtennisklubbs styre
(1)  Bodø Bordtennisklubb ledes og forpliktes av styret, som er Bodø Bordtennisklubbs høyeste myndighet13 mellom årsmøtene. 
(2)  Styret skal bl.a.:
 a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
  b) Påse at Bodø Bordtennisklubbs midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på 

årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at Bodø Bordtennisklubb har en tilfredsstillende organisering av 
regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.

  c) Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.
 d) Representere Bodø Bordtennisklubb utad.
 e) Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.14 
 f) Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten15. 
(3)  Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer forlanger det.

§ 19  Grupper og komiteer
(1)  Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til 

alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av 
valgkomiteen. 

(2)  Bodø Bordtennisklubbs årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. 
Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av Bodø Bordtennisklubbs organisasjonsplan, jf. § 15 pkt. 9.

(3)  Dersom lagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder 
følgende: 

  a)Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandi-
dater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter 
forslag på kandidater fra gruppen. 

  b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i Bodø Bordtennisklubb. Hovedstyret fastsetter en siste frist for avholdelse 
av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist. 

  c) Det årlige møtet skal:16

 i.Behandle regnskap.
 ii.Behandle gruppens årsberetning. 
 iii.Fastsette budsjett.
 iv.Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf.§ 15 nr. 7.
 v.Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret.
 d)Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.
  e)Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere Bodø Bordtennisklubb utad uten hovedstyrets godkjenning, jf. § 18.

V. ØVRIGE BESTEMMELSER
§ 20  Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker
  For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder 

NIFs lov kapittel 11 og 12.

§ 21 Lovendring
(1)  Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i Bodø Bordtennisklubb etter å ha vært oppført på 

saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
(2)  Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av Bodø Bordtennisklubb selv trer 

ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter. 
(3)  I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.
(4)  Endringer i §§ 21 og 22 kan ikke vedtas av Bodø Bordtennisklubb selv med mindre endringene følger av NIFs regelverk 

eller lovnorm.

§ 22 Oppløsning. Sammenslutning. Annet opphør
(1)   Forslag om oppløsning av Bodø Bordtennisklubb må først behandles på ordinært årsmøte. 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.

(2)  Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige 
lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 21.

(3)  Ved oppløsning eller annet opphør av Bodø Bordtennisklubb tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål 
godkjent av idrettskretsen. Underretning om at Bodø Bordtennisklubb skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager 
før Bodø Bordtennisklubb holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken. 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.
13 Hovedstyret leder og forplikter laget. Dette innebærer at det er hovedstyret som kan foreta ansettelser og inngå evt. andre avtaler som forplikter 
Bodø Bordtennisklubb juridisk. Hovedstyret kan imidlertid gjennom særskilt instruks eller vedtak gi Bodø Bordtennisklubbs gren-/gruppestyrer 
fullmakt til å forplikte laget innenfor instruksens/vedtakets rammer.
14 Gjelder for idrettslag som organiserer aktivitet for barn til og med fylte 12 år.
15 Gjelder for idrettslag som organiserer aktivitet for barn til og med fylte 12 år.
16 Dette er minimumsoppgaver for det årlige møtet, som også kan behandle andre saker, f.eks. å foreslå kandidater til gruppestyret til valgkomite-
en, jf. (3) bokstav a).



Viktig å ha gode støttespillere 
–  uten dere ville vi ikke fått til 

det vi gjør i Bodø BTK!

Effektiv booking for treningssenter

Gutta som spilte for Bodø BTKs 1. divisjonslag i Bodø, november 2017.
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