STYRELSEMÖTE I SVENSKA BORDTENNISFÖRBUNDET
Sammanfattning av styrelsemöte 29 februari vid SM i Söderhamn.
Distriktsårsmöten
SBTF:s styrelse och personal har besökt ett flertal distriktsårsmöten runt om i landet. En presentation innehållande viktiga sportsliga händelser 2019 samt information kring hur ett förbundsmöte
skulle kunna komma att se ut om det arrangerades 2020 med det nya rösträttssystemet applicerat. Rapporterna visar att distrikten idag till stor del bedriver ganska olika verksamhet. SBTF
har sedan tidigare tagit beslut kring att genomlysa och utreda frågan kring hur vi bättre kan knyta
distriktsförbunden och därmed också föreningarna närmare oss. Vikten av att denna utredning
görs har förstärkts i ljuset av de rapporter som inkommit från distriktsårsmötena. Styrelsen beslöt
även att styrelsen skall vara representerad i grupperingen som arbetar med denna fråga och utsåg
Thomas Norgren och Monica J Erlandsson.
Ekonomi
Boksluten är klara i såväl Bordtennis i Sverige AB som Svenska Bordtennisförbundet. För vårt
aktiebolag är det i princip oförändrat resultat jämfört med föregående år vilket beror på att minimal
verksamhet sker i bolaget. Styrelsen anser dock att det är strategiskt riktigt att ha ett aktiebolag
för framtiden, bland annat kan det vara aktuellt att arbeta med såväl internationella som nationella
evenemang i bolagsform framöver – en metod ett flertal andra förbund tillämpar.
För Svenska Bordtennisförbundet blev det till slut ett plusresultat vilket är att betrakta som positivt
eftersom det var bättre än budgeterat. Anledningarna till det positiva resultatet var bland annat ett
goda resultat på para-EM i Helsingborg, SOC i Stockholm samt ytterligare några obudgeterade
intäkter.
För 2020 lade ekonomiutskottet återigen fram en försiktig budget med en förhoppning om att i
slutändan, via nya sponsorintäkter, kunna nå ett nollresultat. Budgeten godkändes av styrelsen.
Ekonomiutskottet framhöll vikten av långsiktiga prognoser och att nya intäkter måste fram för att
den förstärkning och satsning på personalsidan som gjordes efter lag-VM i Halmstad 2018 ska
kunna fortsätta. Förbundschefen fick ett tydligt uppdrag av styrelsen att lägga stort fokus på att
öka intäkterna via nya samarbetspartners.
Utbildning
Senare delen av maj eller inledningen av juni (beroende på utfallet av covid-19 viruset) kommer
rörligt material produceras till steg 1. Detta kommer föregås av en remissrunda till en mindre gruppering. Styrelsen påtalade vikten av att involvera utbildningskommittén. Förbundschefen berättade
om att samarbete diskuteras med Anders Thunström som en potentiell samarbetspartner för att
arbeta med vår högsta elittränarutbildning – steg 4. Den delen av vår utbildningsplattform kommer
ta avstamp i den pilotutbildning som hölls vid Högskolan i Halmstad december 2019 där Anders
Thunström var kursansvarig.
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Parabordtennis
Dennis Lindahl berättade att SBTF har blivit trefaldigt nominerat vid årets parasportgala vilket är mycket positivt. Tillsammans med de nomineringar på Idrottsgalan är 2019 året då svensk bordtennis slår
rekord i antal nomineringar. Petra Sörling och Dennis Lindahl kommer representera SBTF från styrelsen vid parasportgalan.
Lars Sundling rapporterade från Malmö Open med idel lovord – en mycket välarrangerad och trevlig
tävling för våra paraspelare.
Kommittéer
Ett flertal av SBTF:s kommittéer har nu haft sina inledande möten i den nya strukturen och några
kommer ha det inom kort. Nästa steg är nu att kommittéstrukturen kommer publiceras på SBTF:s
webbplats där också pingissverige kommer erbjudas att sända in intresseanmälan för att medverka
i någon kommitté. Förbundschefen meddelade också att tanken är att samtliga kommittéer kommer
använda Teams som kommunikationsplattform.
• Veterankommittén via Monica J Erlandsson rapporterade om att det kommit in del tankar kring
veteran-SM i Helsingborg som glädjande nog lockade rekordstort deltagande.
• Förtjänstteckenutskottet rapporterade om att Svenska Bordtennisförbundets tidigare ordförande
Walter Rönmark, som höll i klubban åren 2003-2013, har tilldelats Prinsens Plakett av Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande. Detta uppmärksammades i tidningen Pingis.
• Elitkommittén kommer ha sitt första inledande möte under SM-helgen.
Rapporter
• Förbundschefen rapporterade att samtliga anställda har, eller kommer få uppdaterade arbetsbeskrivningar vilka också i punktform kommer distribueras internt men också publiceras i uppdaterad
form på vår webbplats under våren.
• Förbundschefen rapporterade från arbetet med World Veteran Tour i Karlskrona 11-13 september.
Anmälan är öppen och samarbetet med arrangören Lyckeby BTK fungerar bra.
• SBTF är redo att presentera ett officiellt bid kring att få arrangera UEM 2022 i Eskilstuna för European Table Tennis Unions (ETTU) styrelse. Detta planerades ske i samband med VM i Busan, Sydkorea
som dock blivit flyttat på grund av covid-19 viruset. SBTF har bett ETTU återkomma kring hur och när
presentationen av SBTF:s bid kommer ske.
• Ordförande Petra Sörling och förbundschef Thomas Buza medverkade från SBTF:s sida vid en
extraordinär kongress som arrangerades av ETTU. Mötet gällde framtida VM:s framtida spelformat
där ETTU ville lyfta diskussionen kring bordtennisens utveckling i allmämhet och den europeiska i
synnerhet.
Under kongressen framkom det också att en ny kommitté kommer sättas igång inom ETTU – jämställdhetskommittén. Styrelsen tilldelade förbundschefen uppdraget att nominera Matilda Ekholm för
positionen.
• Ordförande Petra Sörling och förbundschef Thomas Buza har träffat representanter för Malmö stad
samt Malmö arena som uttryckt intresse av ett större bordtennisevenemang. Rent logistiskt ligger
EM 2023 bra till i tiden för staden Malmö. Styrelsen är positiv till internationella evenemang som är en
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del av den strategi svensk bordtennis antagit. Styrelsen gav därför Petra Sörling och Thomas Buza
uppdraget att undersöka detta vidare i samarbete med berörd personal.
Övrigt
Frågan kring en svensk presidentkandidatur för ITTF lyftes. Förbundschefen redogjorde för hur
landskapet ser ut på den internationella scenen och bedömningen är att Sverige har mycket goda
chanser att kunna vinna ett presidentval genom SBTF:s ordförande Petra Sörling. Petra Sörling själv
är villig att kandidera till presidentposten men betonade noga att det är ett lagarbete som måste till.
Styrelsen är mycket positiva till en svensk kandidatur och anser att vi ska ta vara på denna unika
möjlighet och önskade att plan tas fram för att kunna bedöma arbetets omfattning och därefter kunna
allokera resurser på bästa sätt, framförallt ur ett personellt perspektiv.
• Förbundschefen rapporterade från arbetet med förändringar i serie- och tävlingsspel. Nästa steg
är att kommunicera ut till våra klubbar kring de beslut som fattats. Dessutom inleds nu ett omfattande arbete med att sätta ramarna för det nya tävlingsupplägget Sweden Tour där slutspel planeras
samtidigt som ligacupen i december. Sweden Tour-slutspelet utgörs av spelare som via deltävlingar
kvalificerat sig för slutspel och i ligacupen är det de fyra bäst placerade lagen i Pingisligan dam och
err som gör upp om titeln. Arbetet har nu även inletts för att hitta en samarbetspartner när det gäller
spelort.
• Styrelsen diskuterade förbundsmötet 2021. Enligt traditionen där förbundsmötet cirkulerar bland
våra regioner så är det nu region västs ”tur” att hålla förbundsmöte. En intresse fråga kommer att
ställas till Nordvästra Götalands Bordtennisförbund vilket styrelsen gav förbundschefen i uppdrag att
göra.
• Styrelsen via ordförande Petra Sörling önskade också att de spelare som utsetts till spelarråd för
våra seniorlandslag bjuds in till ett kommande möte. Samt önskar styrelsen att sportchefen avlämnar
en rapport från den sportsliga sidan vid kommande möte. Dennis Lindahl informerade om att elitkommittén kommer inleda ett arbete kring en så kallad ”code of conduct”, uppförandekod, för de som
representerar landslaget.
• Monica J Erlandsson rapporterade från mötet ”Internationella Mötesplatser” som vänder sig till de
som har internationella uppdrag i ett specialidrottsförbund. Där medverkade även Ingrid Borgren som
sitter i ITTF:s regelkommitté.
• Diskussion fördes också om våra arrangemang, såväl nationella som internationella. SBTF bör
sträva efter att vara mer involverade på samtliga plan i både förberedelser som genomförande och
uppföljning. Detta för att säkerställa att kvaliteten är på rätt nivå. Diskussion fördes även om att placera våra evenemang i vårt bolag. Styrelsen gav förbundschef och nystartade evenemangskommittén
uppdraget att göra en analys kring förutsättningar och möjligheter.
Nästa möte
Nästa möte kommer hållas under våren. Ordförande Petra Sörling i samråd med förbundschef
kommer återkoppla kring datum.
Thomas Buza
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