Välkommen
som medlem i

Svenska Bordtennisförbundet

Ni är en av ca 450 föreningar som är medlemmar i Svenska Bordtennisförbundet, SBTF, och vi önskar er hjärtligt välkomna.
Nedan följer några svar på frågor många ställer sig.
Tänk på att ni alltid är välkomna att kontakta förbundskansliet.

Kontakt
Alla telefonnummer och e-postadresser till kansli och styrelse hittar ni på hemsidan:
https://www.svenskbordtennis.com/forbundet/forbundet/Kontaktaoss/
Har ni frågor? Skicka ett mail till: info@svenskbordtennis.com eller ring till vår växel på telefonnummer: 08-562 781 20.
Stadgeenliga förpliktelser, vad är det?
Enligt Svenska Bordtennisförbundets stadgar ska till förbundet ansluten förening betala årsavgift varje år för att erhålla rösträtt. Årsavgiften ska vara
registrerad hos SBTF senast den 31 maj. Rösträtten vid SDF-möte bestäms genom röstlängd som upprättas av SBTF att gälla tiden 1 januari-31
december.
IdrottOnline
Alla föreningar öppnar sin egen ”IdrottOnline-sida, där administrationen av bl. a föreningsuppgifter och medlemsregister görs. Mer information om
användandet hittar ni på www.idrottonline.se där ni klickar er vidare till ”Om IdrottOnline” och sedan ”Aktivera IdrottOnline”. Där finns information
om hur ni aktiverar er sida. Naturligtvis är den kostnadsfri och kan även användas som en hemsida om ni så önskar.
Spelarlicens
Alla som spelar någon form av tävling eller seriespel, representerande en förening ansluten till Svenska Bordtennisförbundet, ska inneha en giltig
spelarlicens för att få delta. Mer information hittar ni på vår hemsida under rubriken ”Förening” i dokumentet ”Licensinformation”.
Olycksfallsförsäkring
Person som löst spelarlicens är försäkrad. Försäkrade är också alla ungdomar, inom föreningar tillhörande Svenska Bordtennisförbundet, till och med
30 juni det kalenderår de fyller 15 år.
Tidningen PINGIS
PINGIS utkommer med 4 nummer/år. Alla föreningar anslutna till Svenska Bordtennisförbundet får ett ex. liksom alla spelare som löst A-licens
ungdom, senior eller pensionär. Det går även bra att prenumerera, kostnaden är 300 kr/år.
Mejl
Det mesta av informationen från SBTF presenteras på vår hemsida och skickas ut till föreningar via mejl. Gå därför gärna in på vår hemsida då och då
för att ta del av vad som sker i Pingissverige och för att hitta information. OBS! Glöm inte att anmäla/uppdatera er e-postadress via IdrottOnline.

PINGISNYTT
Ungefär ca 1 gång/månad publicerar SBTF ”PINGISNYTT” på hemsidan samt genom utskick i mejl till Sveriges alla föreningar. Där finns senaste
nytt samlat och presenterat på ett, förhoppningsvis, trevligt och inspirerande sätt. Ta del gärna del av PINGISNYTT kontinuerligt.
ProFixio
Är ett verktyg för förbund och föreningar att förenkla processen kring licensiering, seriespel och tävlingar. För att kunna påbörja licensiering etc krävs
det att man godkänner integrationen mellan IdrottOnline och Profixio. En guide för hur man gör detta har bifogats.
Sociala Medier
Svenska Bordtennisförbundet finns i ett antal kanaler – glöm inte att följa oss!
Facebook: https://www.facebook.com/svenskbordtennis/
Instagram: https://www.instagram.com/pingislandslagen/
Twitter: https://twitter.com/svbordtennis
Allt du behöver veta om bordtennis och förbundet finner du på: www.svenskbordtennis.com
Där samlas spelregler, blanketter, utbildning, tävling, seriespel, information om styrelse och kansli, stadgar mm.
Du hittar alltid senaste pingisnytt och vad som är på gång.

Med vänlig hälsning
Svenska Bordtennisförbundet

