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NM-klare spillere, i mars 2020.

Årsmøtepapirer for Årsmøtet 2021 med: 
Styrets årsberetning 2020 • Regnskap 2020 • Budsjett 2021
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Saksliste årsmøte 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Bodø Bordtennisklubb.
Årsmøtet avholdes på Teams, 11. mai 2021, kl. 20.00.

Saksliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigent(er).
3. Velge protokollfører(e).
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne saklisten.
7. Godkjenne forretningsorden.
8. Behandle BTKs årsberetning.
9. Behandle Bodø BTKs regnskap, styrets økonomiske beretning, og revisors beretning.
10. Behandle forslag og saker.
11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette 

treningsavgifter.
12. Vedta Bodø BTKs budsjett for 2021.
13. Behandle Bodø BTKs organisasjonsplan.
14. Foreta valg.

*Slik står det i klubbens vedtekter vedr. stemmerett: § 5 Stemmerett og valgbarhet. For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte orga-
ner og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært 
medlem av Bodø Bordtennisklubb i minst én måned og ha gjort opp sine økono miske forpliktelser til Bodø Bordtennisklubb. 

Bjørn Idar og Roger i kamp under Regionalcup-stevnet i oktober 2020.
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SAK 8: Årsberetning 2020

Året 2020 vil ingen glemme, og i bordtennissamenheng for all bordtennisen som ikke ble spilt. 
Dette var året det virkelig skulle skje i Bodø Bordtennisklubb. Vi skulle arrangere NM for yngre og 
Stiga 11’ern 13.–15. mars. Hele klubben gledet seg, ikke minst våre yngste som skulle delta.

Vi hadde mønstret det vi kunne, planlagt alt i detalj. Ca. 140 utøvere var påmeldt fra hele landet, klare 
for innsats i store flotte Bodøhallen.

Mange nye bordtennisbord og barrikader var bestilt, en pall med premier hadde vi fått på døra, start-
nummer og plakater var produsert. Logistikken med å ha dommere til alle kampene var klar – kanskje 
den største øvelsen før mesterskapet. Dugnadslistene var spikret, fra opp- og nedrigging til kantine- og 
ryddevakter. Det var mange sene kvelder for å holde i alle trådene.

Og så kom plutselig Koronaen, en motstander vi ikke kjente mye til før vi kom til mars 2020, men sånn 
smått måtte vi begynne å tenke på hvordan den skulle hanskes med. Ca. ei uke før mesteskapet ble 
undertegnede oppringt av Aftenposten, med spørsmål om hvilke smitteverntiltak vi hadde i forhold 
til mesterskapet. Heldigvis dagen før hadde vi i allefall diskutert det i klubben og en person hadde tatt 
ansvar for å skaffe til veie de remedier vi trengte av hånddesinfeksjonsmidler og andre nødvendigheter. 
Der og kom alvoret inn over oss, dette er faktisk en virkelighet som har nådd oss også.

Dermed gikk det slag i slag i uka mot mesterskapet, vi gjorde alle forberedelser som om alt skulle gå 
som planlagt. Men i tillegg, møter, telefoner og meldinger med kommune, idrettsråd, idrettskrets, smit-
tevernoverlege, halleiere, og ikke minst med teknisk delegert, overdommere, NBTFs representanter og 
ikke minst etterhvert bekymrede deltakere, foresatte og funksjonærer.

Uansett så var vi innstilt på å gjennomføre mesterskapet med de restriksjoner og tilpasninger som 
måtte bli pålagt oss.

Mesterskapet skulle starte fredag 13. mars med lagkonkurranser, men onsdag før mesterskapet var 
det hyppig kontakt mellom oss arrangøren og TD, Øyvind Eriksen og NBTF. Da var det kommet inn 
avmeldinger både fra påmeldte og fra nøkkelpersoner i arrangørstaben, som anså det som for risikabelt 
å være med.

Uttrykkene til Henrik, Martin og Vegard, sier vel sitt om beskjeden om at NM for yngre i Bodø var avlyst.
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Men NBTFs styre besluttet at stevnet måtte avlyses. Og på ettermiddagen 12. mars stengte Erna og 
regjeringen hele Norge ned. Snakk om en ballong som lufta gikk ut av. Etter å ha vært på høyspenn i 
ukesvis med forberedelser satt vi der og kunne ikke gjøre noe.

Det skulle altså gå to og en halv måned, helt til slutten av mai, før det ble åpnet opp for treninger igjen. 
Og da med en masse koronavettregler. Oppslutningen var stor og de aller fleste var på plass igjen.

Men ingenting ble som planlagt. 3. divisjonsrunden hos oss måtte avlyses, NNM i Mo i Rana måtte 
avlyses, flere NM ble utsatt, treningssamlinger avlyst.

Så kom høsten, etter en oppløftende sommer, hvor færre ble smittet og syke i Norge. Optimismen var 
stor, vi meldte på alle de som skulle spilt NMY i Bodø på det rearrangerte light-NM i Oslo, og vårt 3. 
divisjonslag i trønderserien fikk spilt et par runder i Trondheim, og gjorde det bra også.
Vi dro en hel gjeng i 9-setersbuss til et nedskalert Trondheim Open i slutten av september. Godt å få 
konkurrere igjen i allefall.

Og så fikk vi arrangert et par stevner i Bodø på høsten, Regionalcup og BBTK-loopen, med deltakelse 
fra hele regionen. Men samlerunder i 1. divisjon og 3. divisjon avd. G måtte vi avlyse i november.

Men smitten blusset opp igjen og forbud kom igjen på høsten, hvor ungdom mellom 13 og 19 år ikke 
fikk trene noen uker i Bodø.

Dessverre ser det ut til at vi på veien har mistet utøvere, og veldig leit at det er ungdommen som kaster 
inn håndkleet. Men det å miste møteplassen, konkurransetilbudet og kontinuiteten i bordtennisen gjør 
nok at andre ting frister mer, og det blir vanskelig å komme seg tilbake i hallen igjen.

Medlemstall og økonomi i 2020:
Antall medlemmer som deltok i aktivitet i klubben i løpet av kalenderåret 2021 var 77 personer, en 
nedgang på 13 personer fra året før, men omtrent som gjennomsnittet de siste årene, og det som vi har 
kapasitet til å ta i mot i forhold til hallens størrelse:

Kjønn 0 - 5 6 - 12 13 - 19 20 - 25 26 - Total
Kvinner 0 4 6 2 1 13
Menn 0 9 27 3 25 64
Totalt 0 13 33 5 26 77

Bodø BTK er klubben i landet med femte flest lisensbetalere, med sine 26 spillere.

Fra Peter Nilsson-samlinga i januar 2020.
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Styret har siden forrige årsmøte 26. februar 2020 bestått av: Espen Wiik (leder), Sven Martin Olsen (nest-
leder), Roger Willassen, Ane Handegård og Auden-Magnus Nilsen-Nygaard Hjelseng. Espen Wiik har 
vært kasserer i perioden. Eksakt Økonomi AS har vært benyttet som regnskapshjelp. Styret avholdt ett 
styre møte i 2020, men i pandemien var vi fortløpende i kontakt. 

Vi har godt besøkte nettsider med mange besøkende og i tillegg har vi ei godt benyttet Facebook-grup-
pe som er blitt en stor kilde til informasjon i klubben. Ved utgangen av 2020 var det passert 300 med-
lemmer på siden.

Klubben er også solid økonomisk med grei egenkapital. Hadde ei omsetning i 2020 på kr 440.393,-. 
med et solid overskudd på kr 147.696,-. Overskuddet settes i sammenheng med liten aktivitet i 2020 
som følge av pandemien. Flere NM ble avlyst, seriespill lagt på is og få treningssamlinger.
 
Vi har hatt solide støttespillere økonomisk i SpareBank1 Nord-Norge (SSN-fondet), iBooking, Bingotil-
skudd og Grasrotandelen fra Norsk Tipping, hvor vi som frivillig organisasjon har mottatt overskudd. I 
tillegg har vi fått gode offentlige tilskudd, bl.a. kompensasjon for tapte inntekter fra NM for yngre.

Aktiviteter i 2020:
10.–12.  januar: Peter Nilsson-samling i Bankgatahallen, 11 spillere, både yngre og seniorer, fra egen 
klubb deltok i årets første samling med den dyktige svensken.

18.–19. januar: Stiga Norges Cup 4 ble solid arrangert av Trondheim BTK. Bodø BTK deltok med 
seks spillere, Andreas D, Andreas W, Auden Magnus, Kristine, Sten-Eigil og Maja. Flere pallplasser, 
med Maja som ble nr. 3 i Damer elite og nr. 2 i Damer eldre junior. Andreas D. vant Ranking B ene 
dagen, Andreas W. og Sten-Eigil vant Double B, Andreas W. nr. 2 søndag og nr. 3 lørdag i Ranking B. 
Kristines beste plassering var 5. plass i Jenter 15 og Sten-Eigil nr. 9 i Herrer C.

24.–26. januar. Samlerunde 3. divisjon i Trondheim. Vårt lag fikk det tøft, og eneste poenget fikk de 
i oppgjøret mot Trodheim 4. Ellers klare tap mot Tingvoll, Trondheim 2 og Skodje, for laget bestående 
av Sven Martin, Ketil, Roger og Sigbjørn.

25.–26. januar. Samlerunde 1. divisjon, i Bergen. Dessverre kjempetøft for vår gjeng bestående av 
Maja, Andreas, Andreas og Sten-Eigil. 2-8 mot både Laksevåg 2 og Heros og 1-9 mot Trondheim. 

1.–2. februar. Bodømesterskapet 2020, arrangert i 2. etasje i Bankgatahallen. Lag- og rankingturne-
ring med 263 kamper, 44 deltakere fra Bodø, Rana, Saltdal og Narvik. Ketil og Sten-Eigil vant lagkon-
kurransen, Andreas Wiik vant rankingklasse 1 søndag, Michal vant rankingklasse 2 og Vegard vant 
Gutter 13 og Rankingklasse 3.

8.–9. februar. NM for eldre junior, Harestua. Bodø BTK stilte med tre spillere i mesterskapet. Maja 
ble nr. 9 Damer eldre junior single, Kristine ble utslått i puljespillet og Andreas D. ble utslått i puljespil-
le i Herrer eldre junior. I lag for damer ble det tidlig exit for jentene da de tapte for Fokus. 

15.–16. februar. Samlerunde i Dameserien i Trondheim. Damelaget vårt kjempet tappert i siste sam-
lerunde for sesongen. Maja, Kristine og Ane endte sist uten poeng i sesongen, men god matchtrening  
for jentene. 2–6 tap mot Fornebu, 3-6 mot Trondheim og 4-6 mot Fokus var fasiten i denne runden, 
men jentene var nære å kunne tatt poeng i noen av disse lagkampene, spesielt siste mot Fokus.

22.–23. februar. Samlerunde i 1. divisjon i Trondheim var siste for sesongen. 1-9 tap for Kjelsås, For-
nebu 2 og Harestua, samt 2-8 for Fokus beseglet vår skjebne i bunnen av tabellen. Kun et poeng gjør at 
vi ender sist. Dette er nok et nivå for høyt for oss og vi rykker ned. Denne gang kom Eirik inn på laget 
og spilte sammen med Andreas, Andreas og Maja. 

28. februar–1. mars. NM for senior i Oslofjord Arena. Bodø BTK stilte med en tropp bestående av 
Maja, Andreas, Andreas, Sigbjørn og Auden-Magnus. Beste prestasjon var vel Majas 9. plass i Damer 
elite single. Tøff motstand for våre altså i flotte Oslofjord Arena. I herrer lag tok Andreas og Andreas 
seg videre fra første runde, etter seier mot Oppegård før Forenbu ble for sterke i kvartfinalen, 5. plass 
lot seg jo absolutt høre,

7.–8. mars. Peter Nilsson-samling i Bankgatahallen. 10 spillere fra egen klubb deltok + sparring av 
veteraner. Nok en gang en vellykket samling, som hadde hovedfokus på det kommende NM for yngre 
helga etter. Men slik gikk det ikke.
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13.–15. mars. NM for yngre og Stiga 11’ern, ble avlyst. Dette skulle vært årets og sesongens høyde-
punkt og skulle vært arrangert i Bodøhallen i tre dager til ende. Men dagen før, 12. mars 2020, ble Nor-
ge og verden satt på pause på grunn av Korona-pandemien, og stevnet avlyst, til enormt stor skuffelse 
for alle de yngre håpefulle i klubben som hadde gledet seg i månedsvis. Vi håpet og trodde i det lengste 
at NM skulle kunne arrangeres med de restriksjoner som måtte til, men den gang ei. All idrettsaktivitet 
og det meste ellers i samfunnet ble satt en stopper for av myndighetene.

25. mai. Endelig ble Bankgatahallen åpnet igjen for treninger. Store restriksjoner i forhold til rens-
lighet, antall folk i hallen, avstand mellom bordene  og forbud mot doublespill var av de tingene vi måt-
te forholde oss til, men uansett godt å få komme i bevegelse igjen. Treningene fortsatte jevnt gjennom 
hele sommeren og oppslutningen var veldig bra.

17. august startet vi opp igjen med regelmessige treninger igjen for ung og gammel. Fortsatt strenge 
krav til håndhygiene og begrensede grupper. Vi kjører med fire bord i hallen.
    

Fra treningssamlinga med Gundars Rusis i september. Jostein legger kinaballer på Julia.

Fra BBTK-loopen 5.-6. desember. 
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18.–19. september. Klubbtrenerkurs og treningssamling i Bankgatahallen m/Gundars Rusis, norsk 
landslagstrener for kadetter (gutter og jenter) og herrer junior. Fredag kveld var det svært lærerikt 
klubbtrenerkurs med den dyktige treneren. Lørdag var det treningssamling for våre yngre spillere, 
samtidig som det var mye input til trenerne, som fikk praktisere litt av det som ble tatt opp fredagskvel-
den. 10 spillere deltok + trenere og interesserte fra klubben vår.

19.–20. september. Samlerunde 3. divisjon avd. F i Trondheim. Første samlerunde gikk bra for Bodø 
BTKs spillere, tre seire mot Trondheim 4, Stjørdal og NTNUI og to tap mot Nidaros 3 og Trondheim 2.
På laget spilte Roger, Bjørn Idar, Sigbjørn og Ketil.

26.–27. september. Trondheim Open. Bodø BTK dro med ei stor tropp nedover til Trondheim, stort 
sett bare yngre spillere denne gang. Vi leide en 9-seters buss fredag formiddag fra Bodø. De som deltok 
var Andreas W., Alexander, Ulrik, Vegard, Sivert, Dina og Storm. Espen og Ann-Kristin var reiseledere. 
En kamprusten bodøgjeng klarte ikke helt å sette sitt preg på turneringen, men en del gode øyeblikk 
var det, og ikke minst god kamptrening. Ellers er det å reise i samlet tropp på denne måten veldig bra 
lagbygging og absolutt noe som frister til gjentakelse. 
     
10.–11. oktober. Regionalcup 1 i Bankgatahallen. 44 deltakere fra Bodø, Tromsø, Rana og Kanebo-
gen. 331 kamper ble spilt på 14 bord i storhallen. Høy renholdsfaktor med bare 14 bord i hallen og god 
avstand og mange håndspritflasker. Mange bodøseire, bl.a. Yngve i Herrer C. Andreas W. måtte nøye 
seg med 2. plass i Herrer A.

24.–25. oktober. Samlerunde 3. divisjon avd. F, Trondheim. Laget bestående av Roger, Bjørn Idar, 
Sigbjørn, Jostein og Eirik gjorde det bra denne gangen også. Seier mot Trondheim 3 og 4, uavgjort mot 
Tingvoll og tap mot Nidaros 3 var fasit og la seg godt plassert på 2. plass på tabellen.

31. oktober–1. november. NM for yngre og Stiga 11’ern i Oslo. Alle de som var påmeldt NM i Bodø 
i mars, som fortsatt var aktiv, fikk tilbud om å delta her, men nok en gang gjorde Koronaen sitt, og 
stevnet som ble delt på to haller i Oslo, og dermed ble det lite kamper for våre, så kun Markus Einar 
og Henrik deltok i selve NM i 13-årsklassen. Begge vant kamper, men gikk dessverre ikke videre fra 
puljene sine, men nyttig lærdom. 

5.–6. desember. BBTK-loopen i Bankgatahallen. 140 kamper ble spilt i hallen vår og brytehallen. 25 
spillere deltok fra Bodø BTK, samt Dagfinn Kristiansen fra Kanebogen. Viktig å gi et kamptilbud til 
våre spillere midt i disse vanskelige koronatider. Andreas W. vant Rankingklasse 1 lørdag og Kristina 
vant Rankingklasse 1 søndag. Det ble spilt alle mot alle i tre rankingklasser lørdag og to søndag, så det 
ble mange kamper på hver.
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SAK 9: Årsregnskap 2020
Driftsinntekter 2020 2019
3000 Salgsinnt. handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats 786
3100 Salgsinntekter, avgiftsfri 10248 23 228
3120 Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri 688
3123 Sponsorinntekt, avgiftsfri 47419 31 874
3205 Kiosksalg etc 7048 15 679
3250 Inntekter fra egne arrangementer 1062 6 041
3400 Spesielle offentlige tilskudd 132530 77 759
3900 Andre driftsrelaterte inntekter 726 4 864
3915 Kursinntekter 10970 4 000
3920 Medlemskontingenter 10800 13 400
3930 Treningsavgifter 70850 64 750
3940 Egenandeler 8155 0
3945 Turneringsinntekter etc 38330 38 497
3948 Lotterier, bingo etc 101470 85 254
Sum driftsinntekter 440 393 366 034
Driftskostnader
4300 Innkjøp varer for videresalg, høy avgiftssats -13162 -95 310
4390 Beholdningsendring, vidersalg -21340 32 727
6010 Avskrivninger transp.midler, maskiner og inventar -21354 -59 948
6110 Toll og spedisjonskostnader 0 0
6300 Leie lokaler -39504 -49 368
6440 Leie transportmidler 0 0
6540 Inventar (Res) -1500 0
6545 Datautstyr 0 0
6560 Rekvisita -2171 -386
6580 Idrettsutstyr -1584 -25 270
6590 Annet driftsmateriell -801 -1 054
6700 Revisjons og regnskapshonorarer -2865 -2 200
6730 Idrettsfaglig bistand -22497 -26 898
6800 Kontorrekvisita (Res) 0 0
6810 Datakostnad -7410 -6 867
6860 Møter, kurs, oppdatering etc. -9759 -11 997
7130 Reisekostnader, oppgavepliktig 0 0
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig -87509 -89 997
7162 Bevertning 0 0
7395 Øreavrunding -45 -139
7410 Kontingenter, ikke fradrag -16870 -7 080
7415 Påmelding serier, turneringer etc -2660 -53 898
7430 Gaver, ikke fradrag 0 -169
7500 Forsikringspremier -4849 -4 727
7770 Bank og kortgebyrer -2289 -1 305
7799 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget -34239 -23 109
7830 Konstaterte tap på fordringer -315 -5 980
Sum driftskostnader -292 722 -432 973
Driftsresultat 147 671 -66 939
8040 Renteinntekter, skattefrie 25 41
8070 Annen finansinntekt 0 0
Ordinært resultat 147 696 -66 898
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 ______________________ ______________________ ______________________
 Espen Wiik Sven Martin Olsen Roger Willassen
 leder nestleder styremedlem

 ______________________  ______________________
 Ane Handegård  Auden-Magnus N.-N. Hjelseng 
 styremedlem  vara styremedlem 

1200 Idrettsutstyr

1469 Beholdningsendring
1509 Ikke reskontroførte kundefordringer
1900 Kontanter
1920 Bankinnskudd

2000 Egenkapital bundet (spesifiseres)
2050 Annen egenkapital

2400 Leverandørgjeld
2960 Annen påløpt kostnad

Regnskapsår 01.01.2020 - 31.12.2020 
 
Gjelder periode: 01.01.2020 - 31.12.2020 
 

Ved
 periodens
 begynnelse Endring

Ved
 periodens
 slutt

EIENDELER

Anleggsmidler
10 544,00 43 542,00 54 086,00

 
Omløpsmidler

89 977,00 -21 340,00 68 637,00
3 581,00 -3 581,00 0,00

227,00 145,00 372,00
101 751,61 142 636,83 244 388,44
195 536,61 117 860,83 313 397,44

 
SUM EIENDELER 206 080,61 161 402,83 367 483,44

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Egenkapital (innskutt og opptjent)

-196 330,61 0,00 -196 330,61
0,00 -147 695,83 -147 695,83

-196 330,61 -147 695,83 -344 026,44

 
Udisponert resultat

Udisponert resultat 0,00 0,00 0,00
 
Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat) -196 330,61 -147 695,83 -344 026,44

Gjeld
 
 

Kortsiktig gjeld
0,00 -23 457,00 -23 457,00

-9 750,00 9 750,00 0,00
-9 750,00 -13 707,00 -23 457,00

 
Sum gjeld -9 750,00 -13 707,00 -23 457,00

SUM EGENKAPITAL OG GJELD -206 080,61 -161 402,83 -367 483,44

Saldo 0,00 0,00 0,00

Balanserapport
Bodø Bordtennisklubb 
994613936

Utskrevet av Espen Wiik 07.01.2021 11:25:20 Visma eAccounting

Side 1 av 1

Regnskapet er elektronisk  
underskrevet av alle  
styremedlemmer.
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SAK 9: Revisjonsberetning 2020

Bodø 04.02.2020 

 
 
 
 
Revisjonsrapport   
 
Bodø Bordtennisklubb 
 
 
Regnskapsåret 2020 
 
 
Regnskaps byrå «Eksakt Økonomi AS» ved undertegnede Trine Bruun Olsen har gjennomgått Bodø 

bordtennisklubbs årsregnskap for 2020.  

 
Regnskapet viser et overskudd på kr 147 696 og en egenkapital med kr 344 026 pr 31.12.20 

 
 
Følgende dokumentasjon har vært tilgjengelig for revisjonen: 

1. Kontoutskrifter for 2020 
2. Lagerbeholdning utstyr per 31.12.2020 

3. Medlemsregister per 31.12.2020 

4. Resultatregnskap for 2020 
5. Regnskapsbilag for 2020 
6. Klubbens forsikringsavtale for 2020 

 
Regnskapet for 2020 synes å være i tråd med lover og god regnskapsskikk. 

 
 
Vi i kontrollutvalget har følgende merknad til revisjonen:  

• De fleste planlagte arrangementer og planer lot seg ikke gjennomføre grunnet pandemien 

• Budsjettet for 2020 avviker derfor på mange poster  

 
 
Kontrollutvalget anbefaler med dette at regnskapet for Bodø bordtennisklubb 2020 vedtas av årsmøtet.  

 
 
 
 
 
 
 
Kontrollutvalget bestod av: 
Tore Pedersen  Ann Kristin Lorentzen Andreas Wiik 
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SAK 12: Budsjett 2021
Driftsinntekter Budsjett 2021
3100 Salgsinntekter, avgiftsfri 25 000
3120 Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri 0
3123 Sponsorinntekt, avgiftsfri 30 000
3205 Kiosksalg etc 12 000
3250 Inntekter fra egne arrangementer 6 500
3400 Spesielle offentlige tilskudd 80 000
3900 Andre driftsrelaterte inntekter 5 000
3915 Kursinntekter 4 000
3920 Medlemskontingenter 12 000
3930 Treningsavgifter 75 000
3940 Egenandeler 10 000
3945 Turneringsinntekter etc 40 000
3948 Lotterier, bingo etc 105 000
Sum driftsinntekter 404 500

Driftskostnader
4300 Innkjøp varer for videresalg -20 000
4390 Beholdningsendring, vidersalg -20 000
6010 Avskrivninger transp.midler, maskiner og inventar -21 354
6110 Toll og spedisjonskostnader 0
6300 Leie lokaler -68 000
6440 Leie transportmidler 0
6540 Inventar (Res) -1 500
6545 Datautstyr -1 000
6560 Rekvisita -2 500
6580 Idrettsutstyr -20 000
6590 Annet driftsmateriell -1 000
6700 Revisjons og regnskapshonorarer -3 000
6730 Idrettsfaglig bistand -30 000
6800 Kontorrekvisita (Res) 0
6810 Datakostnad -7 500
6860 Møter, kurs, oppdatering etc. -12 000
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig -90 000
7162 Bevertning 0
7395 Øreavrunding 0
7410 Kontingenter, ikke fradrag -17 000
7415 Påmelding serier, turneringer etc -45 000
7430 Gaver, ikke fradrag -1 000
7500 Forsikringspremier -5 000
7770 Bank og kortgebyrer -2 300
7799 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget -20 000
7830 Konstaterte tap på fordringer 0
Sum driftskostnader -388 154
Driftsresultat 16 346
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SAK 13:  Bodø BTKs organisasjonsplan

Bodø Bordtennisklubbs visjon og formål er beskrevet i lovnormen (se bakerst i rapporten) til klubben:
 Bodø Bordtennisklubbs formål er å drive og fremme bordtennisidretten i Bodø by og omegn, orga-
nisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet skal preges av 
frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som 
idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Bodø Bordtennisklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 
Bodø Bordtennisklubb er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Norges Bordtennisforbund og 
Nordland Idrettskrets, og tilsluttet Bodø Idrettsråd.

Organisering:
Klubben er en frivillig organisasjon som drives av et medlemsvalgt klubbstyre på fem medlemmer 
(leder, nestleder og tre medlemmer).  

Klubbstyret skal utnevne personer til følgende oppgaver:
Kasserer, barneidrettsansvarlig, ansvarlig for politiattester, sportslig ansvarlig.

Bodø BTK har de siste årene hatt nedfeldt følgende visjon og formål: 
• Bodø BTK skal være Nord-Norges ledende bordtennisklubb, målt i medlemstall, bredde, aktivitet 

og sportslige resultater.
• Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal byg-

ge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
• I Bodø BTK skal alle trives!

På årsmøtet 2020 fikk klbben vedtatt litt mer konkrete mål – med delmål og virkemidler for å nå 
våre korte- og langsiktige mål. 

Hovedmål (kortsiktige):
Sportslige:
• Skal hver sesong ha utøvere med avansements- og premiesjanser  i alle offisielle NM-klasser. 
• Skal ha minst ett lag i allnorsk serie (herre- eller damelag) hver sesong.
• Ha trenings- og konkurransetilbud for utøvere i alle aldre og nivåer.

Delmål / virkemidler for å nå hovedmålene:
• Ha treningsgrupper for alle aldersgrupper hver sesong:
 Elite – konkurransespillere.
 Ungdommer 13+.
 Bordtennisskole opp t.o.m. 12 år.
 Voksne.
 Paratilbud.
 Åpent hus – inkluderingstiltak.
• Få utdannet én ny trener annen hver sesong. 
• Arrangere nasjonalt stevne, NM eller Norgescup annen hver sesong.
• Bedriftstilbud – bl.a. for å skaffe mer inntekter.

Langsiktige mål 2–5 år:
• Få dobbelt så stor hallkapasitet (10-12 permanente bord).
• Tilknyttet profesjonell trener på deltidsstilling.
• Stabilt medlemstall på over 100.

Hva må til for å nå disse målene?  
Større hall – flere medlemmer – bedre økonomi – profesjonell trener?
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SAK 14: Valg

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i Bodø Bordtennisklubb 2021:

Følgende verv har vært besatt i 2020/2021:
Leder:  Espen Wiik 
Nestleder:  Sven Martin Olsen 
Styremedlem/kasserer:  Roger Willassen 
Styremedlem:  Ane Handegård 
Styremedlem:  Auden-Magnus Nilsen-Nygaard Hjelseng (ungdomsrepresentant)
Varamedlem 1:  Siv Sollien
Varamedlem 2:  Ingen
Kontrollkomitémedl. 1:  Tore Pedersen
Kontrollkomitémedl. 2:  Ann Kristin Lorentzen 
Vara kontrollkomité:  Andreas Wiik
Tingrepresentant: Espen Wiik
Valgkomitémedlem 1: Sigbjørn Skjerpen Johansen 
Valgkomitémedlem 2: Jostein Sundsfjord 
Vara valgkomitéen: Andreas Wiik 

Valgkomiteens innstilling til årsmøtetet 2021:
Styreleder:  Espen Wiik (på gjenvalg for 2 nye år)
Nestleder:  Sven Martin Olsen (valgt for 2 år i 2020, ikke på valg)
Styremedlem:  Ane Handegård (på gjenvalg for 2 nye år)
Styremedlem:  Roger Willassen (på gjenvalg for 2 nye år)
Styremedlem:   Auden-Magnus Nilsen-Nygaard Hjelseng (på gjenvalg for 2 nye år)
Varamedlem 1:  Silje Grytøyr (ny - på valg for 2 år)
Varamedlem 2:  Ledig – valgkomitéen søker kandidat
Ungdomsrepresentant:  Auden-Magnus Nilsen-Nygaard Hjelseng (styremedlem)
Kontrollkomitémedl. 1:  Tore Pedersen (valgt for 2 år i 2020, ikke på valg)
Kontrollkomitémedl. 2:  Ann Kristin Lorentzen (valgt for 2 år i 2020, ikke på valg) 
Vara kontrollkomité:  Andreas Wiik (valgt for 2 år i 2020, ikke på valg)
Tingrepresentant(er):  Styret for fullmakt til å velge kandidat(er)
Valgkomitemedlem 1:  Sigbjørn Skjerpen Johansen (valgt for 2 år i 2020, ikke på valg)
Valgkomitemedlem 2:  Jostein Sundsfjord (valgt for 2 år i 2020, ikke på valg)
Vara valgkomiteen:  Andreas Wiik (valgt for 2 år i 2020, ikke på valg)

Ifølge lovnormen står det om kjønnsfordeling at «..ved valg av styre, råd, utvalg/komite mv og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet 
 organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlems-
massen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn.»
I praksis har det vist seg vanskelig å oppfylle dette.

Bodø, 29. april 2021,  
Sigbjørn Skjerpen Johansen (valgkomitémedlem 1), Jostein Sundsfjord (valgkomitémedlem 2)
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Bodø Bordtennisklubbs lovnorm

Alle idrettslag skal ha en lov (tidligere het det vedtekter) som er i samsvar med NIFs regelverk og den-
ne lovnormen. NIFs lovnorm er ufravikelig og inneholder et minimum av det Bodø Bordtennisklubb 
må ha i sin egen lov. NIFs regelverk er tilgjengelig på www.idrettsforbundet.no

LOV FOR BODØ BORDTENNISKLUBB
Bodø BTK ble stiftet 9. september 1979, og lovnorm ble vedtatt av årsmøtet 5. mai 2009, med senere 
endringer av 30. mars 2016, godkjent av Nordland Idretts krets i mars 2016. Ny lovnorm, basert på 
Lovnorm for Idrettslag, vedtatt på NIFs Idrettsstyre 23. oktober, ble vedtatt av Bodø BTKs styre  
5. februar 2020.

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 
§ 1 Formål
(1)  Bodø Bordtennisklubbs formål er å drive og fremme bordtennisidretteni Bodø by og omegn, 

organisert i Norges idrettsforbund 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 og er tilsluttet Bodø 

Idrettsråd.
(4)    Bodø Bordtennisklubb skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs 

regelverk gjelder for Bodø Bordtennisklubb uavhengig av hva som måtte stå i Bodø Bordtennis-
klubbs 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 organisa-

sjonsledd i NIF. 
(2)   Styret i Bodø Bordtennisklubb kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak tref-

fes, 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 informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages 
til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til Bodø Bordtennis-
klubbs 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 Bodø Bordtennisklubb og overordnede organisasjonsledds regel-

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

(7)  a)  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. 

 b)     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. Kra-
vet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes 
innen én måned.

 c)   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 opp-
rettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. Bodø Bordtennisklubbs vedtak trer 
ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort. 
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(8)  Bodø Bordtennisklubb skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i 
tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.

II. TILLITSVALGTE 
§ 4 Kjønnsfordeling
(1)  Bodø Bordtennisklubb skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, ko-

miteer mv. og representasjon til årsmøte/ting. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité 
mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være 
representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i med-
lemsmassen, 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 varamed-
lem. 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. Ek-
sisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er 
valgt/oppnevnt.

 
(3)   Idrettsstyret kan pålegge Bodø Bordtennisklubb å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til 

nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning.
(4)   Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for et 

valg/oppnevning. 

§ 5 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.
(1)   For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes 

som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet 
av kalenderåret, vært medlem av Bodø Bordtennisklubb i minst én måned og ha gjort opp sine 
økono miske forpliktelser til Bodø Bordtennisklubb. 

(2)   Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i Bodø Bordtennisklubb: med-
lem av styret, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger sanksjoner.

 (3)   Et medlem kan ikke ha styreverv i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. Tilsvarende 
gjelder andre tillitsverv som gir påvirkningsmulighet over den aktuelle konkurranseaktiveten, eller 
tilgang på informasjon som kan benyttes til ett av idrettslagenes fordel. 

(4)   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)   Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt 

arbeids område, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utval-
gets arbeidsområde. 

(5)   Møte- og talerett:
 a)  Representant fra overordnet organisasjonsledd har møte- og talerett på årsmøtet i Bodø Bord-

tennisklubb.
 b) Revisor har møte- og talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

§ 6 Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker 
(1)   Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som: 
 a)   utfører lønnet arbeid for Bodø Bordtennisklubb tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20 %, 

eller 
 b)   mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra Bodø Bordtennisklubb i løpet av et kalenderår. 
(2)   En arbeidstaker i Bodø Bordtennisklubb har ikke stemmerett på Bodø Bordtennisklubbs årsmøte, 

og er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i Bodø Bordtennisklubb eller overordnede orga-
nisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av 
stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.

(3)   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 organisasjonsledd representasjonen skjer. 

(4)   Bestemmelsen er ikke til hinder for at Bodø Bordtennisklubb gir de ansatte rett til å utpeke ansat-
trepresentant(er)   til Bodø Bordtennisklubbs styre.

(5)   En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller opp-
nevnt. 

(6)   Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et valg/
oppnevning. 
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§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning  
til Bodø Bordtennisklubb
(1)   Et medlem som har en økonomisk særinteresse i driften av Bodø Bordtennisklubb som overstiger 

1 G i løpet av kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i Bodø Bordtennis-
klubb eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær 
med vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik økonomisk særinteresse som nevnt i 
første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av Bodø Bordtennisklubb. 
Tillitsvalgt som får slik økonomisk særinteresse, 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 repre-
sentasjonen skjer. 

(3)   En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller opp-
nevnt.

(4)   Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et valg/
oppnevning. 

§ 8 Inhabilitet
(1)   En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i Bodø Bordtennisklubb er inhabil til å tilrette-

legge 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 side-

linje så nær som søsken, 
c)   når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part, 
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 inhabilitetsinnsigelse 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 re-
presentanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommen-
des 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 del-
tar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan in-
gen 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 overordnede til avgjørelse.

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

§ 9 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll
(1)   Styrer, komiteer og utvalg i Bodø Bordtennisklubb er 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 behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av medlemmene 
gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig 
til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne kommu-
nisere med hverandre.

(3)   Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for Bodø Bordtennis-
klubbs medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak.
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§ 10 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse
(1)   Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i for-

bindelse 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
§ 11 Regnskaps- og revisjonsplikt mv. 
(1)   Bodø Bordtennisklubb er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som 

vedtas av årsmøtet. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom Bodø 
Bordtennisklubb har daglig leder, skal også daglig leder undertegne.

(2)   Bodø Bordtennisklubb skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder. 
Idrettslag med en årlig omsetning på fem millioner kroner eller mer, skal engasjere revisor og 
følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv om de ikke er forpliktet til dette etter 
alminnelig lovgivning. For idrettslag som ikke har regnskapsplikt etter alminnelig lovgivning, 
gjelder uansett følgende:

 a)    Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret og skal omfatte 
hele Bodø Bordtennisklubbs aktivitet. Dersom Bodø Bordtennisklubb er inndelt i flere grup-
per/avdelinger, skal de enkelte grupper/avdelingers aktiviteter også vises i regnskapet.

 b)    Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse. 
 c)    Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og Bodø Bordten-

nisklubbs art og omfang tilsier. 
 d)  Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal oppbevares på 

en trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt.
 e)  Bankkonti skal være knyttet til Bodø Bordtennisklubb, og skal disponeres av minimum to per-

soner i fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i 
fellesskap.

(3)   Bodø Bordtennisklubb skal ha underslagsforsikring.

§ 12 Budsjett 
(1)   På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Even-

tuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres særskilt.
(2)   Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av 

positiv egenkapital.
(3)   Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

§ 13 Utlån og garanti
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. 

En, etter smittevernprotokollen, klar hall for RC1-stevnet i oktober 2020.
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IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV. 
§ 14 Årsmøtet
(1)   Årsmøtet er Bodø Bordtennisklubbs høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av 

mars måned.
(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 Bordt-
ennisklubbs 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 saksdo-
kumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

(3)   Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og 
godkjenning av saklisten, 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 beslutte at andre 
personer og/eller media kan være til stede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for medlemmer og 
andre med møterett.

(5)   Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst 
tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av årsmøtet. 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 saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de 
fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten.

§ 15 Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgt(e)   dirigent(er). Verken dirigent eller protokollfører behøver å være medlem. 

§ 16 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
 1.   Godkjenne de stemmeberettigede.
 2.   Velge dirigent(er).
 3.   Velge protokollfører(e).
 4.   Velge 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 5.   Godkjenne innkallingen.
 6.   Godkjenne saklisten.
 7.   Godkjenne forretningsorden.
 8.   Behandle Bodø Bordtennisklubbs årsberetning.
 9.      Behandle Bodø Bordtennisklubbs regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets 

 beretning. 
 10.  Behandle forslag og saker. 
 11.   Fastsette medlemskontingent på minst kr 50,- og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette 

treningsavgifter.
 12.  Vedta Bodø Bordtennisklubbs budsjett.
 13.  Behandle Bodø Bordtennisklubbs organisasjonsplan.
 14.  Foreta følgende valg:
   a)   Styre med leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
   b)   Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem. 
   c)  Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Bodø Bordtennisklubb har repre-

sentasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
   d)    Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.
   e)    Eventuelt øvrige valg i henhold til Bodø Bordtennisklubbs organisasjonsplan. 

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges 
 varamedlemmene samlet. Det skal velges 1. vara medlem og 2. varamedlem.

 15.    Om omsetning er over 5 millioner skal man engasjere revisor til å revidere Bodø Bordtennis-
klubbs regnskap.

§ 17 Stemmegivning på årsmøtet
(1)   Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med al-

minnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme, og ingen kan 
stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. 

(2)   Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Blanke 
stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder flere kandidater 
enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. 
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(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 stem-
melikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

(4)   Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halv-
parten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke tilstrekkelig 
mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halv-
parten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstem-
ning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget 
ved loddtrekning. 

§ 18 Ekstraordinært årsmøte 
(1)   Ekstraordinært årsmøte i Bodø Bordtennisklubb innkalles av Bodø Bordtennisklubbs styre med 

minst 2 ukers frist etter:
 a)   vedtak av Bodø Bordtennisklubbs styre eller årsmøte, 
 b)   vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, eller
 c)   skriftlig krav fra 1/4 eller 50 av Bodø Bordtennisklubbs stemmeberettigede medlemmer.
(2)   Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort tilgjenge-

lig på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen. 
(3)   Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer 

som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmø-
tet 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 vedta-
ket eller i kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet. 

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

§ 19 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang
Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til Bodø 
Bordtennisklubbs størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.

§ 20 Bodø Bordtennisklubbs styre
(1)  Bodø Bordtennisklubb ledes og forpliktes av styret som representerer Bodø Bordtennisklubb utad. 

Styret er Bodø Bordtennisklubbs høyeste myndighet mellom årsmøtene. 
(2) Styret skal blant annet:
 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 overordnede organisasjonsledd, og sørge for at Bodø 
Bordtennisklubb har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen 
samt en forsvarlig økonomistyring.

 c)   Oppnevne komiteer/utvalg, og utarbeide mandat/instruks for disse.
 d)   Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for barneidretten.
 e)    Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom årsmøtet 

ikke har valgt representanter.
 f)   Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettsstyret. 
(3)  Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer forlan-

ger det.

§ 21  Kontrollutvalg
(1)  Kontrollutvalget har følgende oppgaver: 
 a)    Påse at Bodø Bordtennisklubbs virksomhet drives i samsvar med Bodø Bordtennisklubbs og 

overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak. 
 b)    Ha et særlig fokus på at Bodø Bordtennisklubb har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at 

dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer. 
 c)    Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en uttalelse til de 

saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
 d)    Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta regnskapsrevisjon, 

med mindre Bodø Bord tennisklubb har engasjert revisor. I så fall skal utvalget minst ha et årlig 
møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utval-
get finner nødvendig.

 e) Utføre de oppgaver som fremgår av evt. vedtatt instruks. 
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(2)   Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget 
anser nødvendig for å utføre sine oppgaver. 

§ 22 Valgkomité
Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstil-
ling 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 med mindre vedkommende skriftlig meddeler 
valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell for vervet.

§ 23 Grupper
(1)   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 Bordtennis-
klubbs organisasjonsplan, jf. § 16 pkt. 13.

(2)   Dersom Bodø Bordtennisklubbs 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 årsmø-
tet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi 
hoved styret 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. Det årlige møtet skal behandle gruppens regnskap, og kan fremme innspill til 
hovedstyret om blant annet Bodø Bordtennisklubbs regnskap, årsberetning, treningsavgift, 
budsjett og årsplan. 

 c)     Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.
 d)       Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt av års-

møtet. 
(3)   Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte forplikte 

Bodø Bordtennisklubb uten fullmakt fra hovedstyret.

V. ØVRIGE BESTEMMELSER
§ 24 Lovendring
(1)   Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og gjøre 

endringene kjent for Bodø Bordtennisklubbs medlemmer så snart de er vedtatt av styret. 
(2)   Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i Bodø Bordtennis-

klubb etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endringene 
trer i kraft straks, med mindre årsmøtet vedtar noe annet. Dersom årsmøtet vedtar lovendringer, 
sendes protokollen til idrettskretsen. Ved eventuell motstrid mellom Bodø Bordtennisklubbs 
regelverk og NIFs regelverk, går NIFs regelverk foran. Idrettskretsen kan, som overordnet organi-
sasjonsledd, pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

(3)   Endringer i §§ 24 og 25 kan ikke vedtas av Bodø Bordtennisklubb selv med mindre endringene 
følger av NIFs regelverk eller lovnorm.

§ 25 Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør
(1)   Forslag om oppløsning må vedtas med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det etterfølgen-

de årsmøte må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere. Dersom Bodø 
Bordtennisklubbs årsmøte vedtar oppløsning ved enstemmighet, er Bodø Bordtennisklubb opp-
løst uten påfølgende årsmøte. Bodø Bordtennisklubb skal skriftlig varsle idrettskrets og særfor-
bund senest 14 dager før Bodø Bordtennisklubbs årsmøte behandler forslag om oppløsning. 

(2)   Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av Bodø Bordtennisklubb. 
Vedtak om sammenslutning eller utmelding fra særforbund og/eller NIF treffes i samsvar med 
bestemmelsene om lovendring, jf. § 24.

(3)   Ved utmelding tilfaller Bodø Bordtennisklubbs eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret 
hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler. 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 idrett-
skretsen 14 dager før Bodø Bordtennisklubb holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken. 
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Fra finalen i i Bodømesterskapet 2020.

Sondre og Michal kjemper under Regionalcup-stevnet i oktober.a
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Protokoll fra årsmøte i Bodø Bordtennisklubb

Årsmøtet ble avholdt digitalt via Teams 11.05.2021 kl. 20.00

Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede

I alt 5 stemmeberrettigede medlemmer var til stede.

Vedtak: Årsmøtet godkjente antall stemmeberettigede.

Sak 2-3-4 Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive 

protokollen

Vedtak:
Som dirigent ble valgt: Espen Wiik

Som referent ble valgt: Sven Martin Olsen

Til underskriving av protokollen ble valgt: Ane Handegård og Ann Kristin Lorentsen

Sak 5-6-7 Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden

Vedtak: Innkalling, saksliste og forretningsorden ble godkjent.

Sak 8 Behandle Bodø BTKs årsberetning

Espen refererte fra den som vanlig godt utarbeidede årsberetningen.

Sesongen har vært veldig spesiell med nedstenging like før klubbens tredje NM 

arrangement skulle gå av stabelen i mars. Til tross for dette har man etter 

forholdene opprettholdt bra med aktivitet.

Vedtak: Årsberetningen ble godkjent.

Sak 9 Behandle Bodø BTKs regnskap i revidert stand

Årsregnskap 2020 ble gjennomgått. Oppsummert har det vært et godt økonomisk år

på grunn av gode kompensasjonsordninger, tilskudd, bingo- og sponsorinntekter. 

Det har også vært lavere kostnader - men baksiden av dette er naturligvis lavere 

aktivitet særlig i forhold til arrangement og reising på stevner.

Egenkapitalen ble forklart og revisorberetning lest opp. 

Vedtak: Årsmøtet godkjente årsregnskap, økonomisk beretning 

og revisors beretning.

Sak 10 Behandle forslag og saker

Ingen innkomne saker

Sak 11 Fastsette medlemskontingent 

 Vedtak: Medlemskontingenten videreføres med kr. 200,- pr. år. 

 Styret får fullmakt til å fastsette treningsavgift.

Sak 12 Vedta Bodø Bordtennisklubbs budsjett 2021

Budsjettet ble gjennomgått av Espen. 

Vedtak: Budsjettet ble vedtatt.

1

Forseglet av

Posten Norge

Dokumentet er signert digitalt av:

ll

•   Lorentzen, Ann Kristin (21.08.1971), 19.05.2021

•   Handegård, Ane (27.08.1965), 19.05.2021
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Sak 13 Behandle Bodø Bordtennisklubbs organisasjonsplanEspen gikk igjennom organisasjonsplanen som lå uendret siden 2020Vedtak: Styrets organisasjonsplan ble vedtatt.

Sak 14 Valg

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt:

Styreleder: Espen Wiik (gjenvalgt for 2 nye år)

Nestleder: Sven Martin Olsen (valgt for 2 år i 2020, ikke på valg)Styremedlem: Ane Handegård ( gjenvalgt for 2 nye år)Styremedlem: Roger Willassen ( gjenvalgt for 2 nye år)Styremedlem: Auden-Magnus Nilsen-Nygaard Hjelseng ( gjenvalgt for 2 nye år)Varamedlem 1: Silje Grytøyr (valgt for 2 år)Varamedlem 2: Jim Pedersen (valgt for 2 år)

Ungdomsrepresentant: Auden-Magnus Nilsen-Nygaard Hjelseng (styremedlem)
Kontrollkomitémedl. 1: Tore Pedersen (valgt for 2 år i 2020, ikke på valg)Kontrollkomitémedl. 2: Ann Kristin Lorentzen (valgt for 2 år i 2020, ikke på valg)Vara kontrollkomité: Andreas Wiik (valgt for 2 år i 2020, ikke på valg)
Tingrepresentant(er): Styret for fullmakt til å velge kandidat(er)

Valgkomitemedlem 1: Sigbjørn Skjerpen Johansen (valgt for 2 år i 2020, ikke på valg)
Valgkomitemedlem 2: Jostein Sundsfjord (valgt for 2 år i 2020, ikke på valg)Vara valgkomiteen: Andreas Wiik (valgt for 2 år i 2020, ikke på valg)

Protokollen underskrives digitalt via Posten Signering av Ane Handegård og Ann Kristin Lorentsen

Sven M. Olsen
referent

2

Forseglet av

Posten Norge

Dokumentet er signert digitalt av:

ll

•   Lorentzen, Ann Kristin (21.08.1971), 19.05.2021•   Handegård, Ane (27.08.1965), 19.05.2021



Takk til våre støttespillere Takk til våre støttespillere 
–  uten dere ville vi ikke fått til –  uten dere ville vi ikke fått til 

det vi gjør i Bodø BTK!det vi gjør i Bodø BTK!

Spill     rama

Effektiv booking for treningssenter

Thomas og Henrik i kamp under Bodømesterskapet i februar 2020.
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