Förbundsmötet
2015
19 april Gävle

Program
Lördag 18 april
09.00-12.00

Styrelsemöte SBTF

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 - 15.00

Hans-Göran Karlsson, klubbdirektör Brynäs IF. Den anrika
klubbens arbete med bredd och elit.
Förbundsutveckling. Ronny Ferm – regional utveckling i planering.
Malin Karlsson – Förbundsutvecklingsprojektet.

15.00 - 15.30

Fika

15.30 - 18.00

Pass 2, genomgång av motioner mm

19.30 -

Middag

Söndag 19 april
09.30 - 12.00

Förbundsmöte

12.15

Lunch

Dagordning
Vid Svenska Bordtennisförbundets ordinarie förbundsmöte söndagen den 19 april
2015 kl. 09.30, Clarion Hotell Winn, Gävle.
1.

Mötets öppnande.

2.

Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd
för förbundsmötet.

3.

Fastställande av föredragningslista för mötet.

4.

Fråga om mötets behöriga utlysande.

5.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

6.

Val av två rösträknare och två protokolljusterare att jämte ordförande
justera protokollet för förbundsmötet.

7.

Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse.
a)
b)
c)

Verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 2014 – 31 december 2014.
Förvaltningsberättelse för samma tid.
Revisorernas berättelse för samma tid.

8.

Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret
1 januari 2014 – 31 december 2014.

9.

Fastställande av antal styrelseledamöter.

10.

Val av:

a)
b)

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Behandling av Pkt 14 a) Stadgeändring av § 22 pkt 9.
Fastställande av antal styrelseledamöter och för hur många år dessa
väljs.

ordförande i förbundsstyrelsen för en tid av två år,
2-5 ledamöter i förbundsstyrelsen för en tid av fyra år,
ev. fyllnadsval av ledamöter för en tid av två år,
två revisorer för en tid av två år,
en revisorssuppleant för en tid av två år,
fem ledamöter i valberedningen varav en av förbundsmötet väljs till
ordförande.

11.

Information om budget 2015.

12.

Fastställande av verksamhetsplan för det påbörjade verksamhetsåret
2015.

13.

Antagande av förbundets kungörelseorgan.

1

14.

Behandling av frågor som av förbundsstyrelsen hänskjutits till
förbundsmötet
a)
b)
c)
d)
e)
f)

15.

Revidering av SBTF:s stadgar
Fastställande av avgifter och domarersättningar för spelåren
2015-2016 och 2016-2017
Avgift vid överklagan
Fråga som hänskjutits från föregående förbundsmöte
Förslag till förändring – DM i stordistrikt
Förslag till förändring – SM-tävlingar för ungdom

Behandling av inkomna motioner.
1)
2)
3)
4)

Att lägga ner tidningen Pingis (Jämtland/Härjedalens BTF)
Syfte med och översyn av befintligt system för datarankning
(Göteborgs BTF)
Ökade kvalitetskrav på plastbollar inklusive hållbarhet
(Göteborgs BTF)
Endast en domare per bord i grundserien av Pingisligan Herrar
(Fyra klubbar i Skåne)

16.

Eventuella tillkommande frågor.

17.

Utdelande av utmärkelser.

18.

Mötets avslutande.
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Till specialdistrikten i bordtennis

Lkpg. 2015.03.12

SBTF:s valberedning har efter att noggrant inventerat och diskuterat inkomna förslag på
tänkbara kandidater till SBTF:s styrelse och revisorer, samt efter kontakter med de allra flesta
av våra distrikt och förda samtal med de ledamöter och revisorer som står på omval, kommit
fram till och enhälligt beslutat att lägga följande förslag till SBTF:s årsmöte 2015.04.19.

Ordförande:

2 år

Petra Sörling

Trelleborg

omval

Ledamot

2 år

Ulf Bjöns

Knivsta

omval

Ledamot:

2 år

Monica J Erlandsson Henån

omval

Ledamot:

2 år

Malin Karlsson

Åsa

omval

Ledamot:

4 år

Michael Helander

Östersund

omval

Ledamot:

4 år

Bo Jangvik

Göteborg

omval

Ledamot:

4 år

Inger Mann

Sundbyberg

omval

Revisor:

2 år

Marie Andersson Pwc Arboga

omval

Revisor:

2 år

Christer Goldhammer Norrköping

omval

Marie Thorstensson Pwc Arboga

omval

Revisor suppleant 2 år
Med pingishälsningar
För SBTF:s valberedning

Sven Hagman
Ordf. valberedningen
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Pkt 11 - Budget 2015
Intäkter
Intäkter

Budget 2015
10 849 000

Utgifter
Kansli
Elit/landslag
Breddkom
Utbk
TRK
Kommunikation etc
Styr, täv rep, ÅM
Personal

Budget 2015
2 146 000
1 400 000
45 000
72 000
76 000
570 000
905 000
5 635 000

Summa kostnader

10 849 000

Budgeterat resultat

0

Pkt 12 - Fastställande av verksamhetsplan för 2015
Måldokument och handlingsplan
Vid Svenska Bordtennisförbundets årsmöte 2011 antogs ett måldokument för svensk pingis
2011-2016. Måldokumentet är ett viktigt och centralt dokument som togs fram i en process med
stor delaktighet. Måldokumentet ligger till grund för vad vi ska göra och därmed hur vår
gemensamma verksamhetsplan ser ut för 2015.
Rekrytera och behålla
Vårt absolut viktigaste gemensamma uppdrag och mål är att bli fler inom svensk bordtennis. Vi
behöver fler medlemmar, fler spelare, ledare, förtroendevalda, domare och så vidare. Det är i
första hand i våra föreningar som rekrytering och utveckling sker. Fler bordtennisföreningar
behöver bli bättre på att tänka och arbeta långsiktigt, att säkerställa så att inte föreningen står och
faller med enskilda individer utan vilar på en stabil grund. Det är svenska bordtennisförbundets
uppdrag och ambition att vara ett stöd i detta arbete.
Att stärka våra föreningar samt stimulera nya att bildas ska prioriteras av förbund och distrikt. Via
Idrottslyftet finns stora möjligheter att stötta ekonomiskt samt genom goda exempel. Vi behöver
också tillsammans hjälpas åt för att underlätta administration så att det finns tid över för
utveckling. Här handlar det bland annat om att öka kunskapen och användandet av digitala
administrativa system.

4

Rekryteringen av aktiva ska ske i tätt samarbete med skolor. Vi vet av erfarenhet att barn och
ungdomar tycker att det är roligt att spela bordtennis. Det gäller för oss att så ofta det är möjligt
visa upp sporten för barn och ungdomar och det gör vi enklast i samarbete med skolor och
fritids. Att synliggöra bordtennisen är en viktig uppgift.
Att växa bordtennisen är en annan viktig uppgift. Här vill SBTF aktivt arbeta för att på ett bättre
sätt integrera handikappingisen inom SBTF:s verksamhet.
Satsningen på unga ledare pågår men behöver intensifieras. Det långsiktiga målet är att rekrytera
fler unga ledare, inte minst till förtroendevalda poster i föreningar, distrikt och förbund och för
att nå det målet gäller det att bereda plats för och ta hand om unga ledare.
Dessutom ska vi fortsätta arbeta i syfte att ytterligare förstärka distrikten och det regionala
samarbetet och att i samspel med distrikten hitta former för en effektivare och mer
utvecklingsorienterad organisation.
Utveckling och utbildning
Vi ska satsa på att höja kunskapsnivån inom pingisen. Det handlar om allt från teknik och fysik
till föreningslära och domarkunskap. Förbundet har tagit fram en ny utbildningsstruktur där SISU
bidrar med vissa delar, främst kring ledarskap och träningslära. Men också ”nya” områden såsom
marknadsföring och media.
Utbildningsstrukturen är på plats men antalet utbildningar som genomförs är fortfarande alldeles
för få. Utbildningsverksamheten är nyckeln om vi ska nå våra tillväxtmål. För att lyckas gäller det
att distriktsförbunden anordnar utbildningstillfällen och att föreningarna skickar sina medlemmar
på utbildningarna samt genomför egna utbildningar inom föreningen. Tävlingskalendern är
intensiv, men ska vi lyckas måste vi tillsammans prioritera utbildning-/fortbildning. Det har
sedan några år även instiftats två tävlingsfria helger för att ytterligare stimulera till
utbildningsaktiviteter.
Ökad kunskap ger ökat intresse och det bidrar till fler engagerade pingisentusiaster.
Elit
Vi behöver öka antalet träningstillfällen, träningsdagar och träningstimmar med bra kvalitet och
bra sparring från ungdomselit till seniorer. Det kräver samarbeten mellan föreningar, och en väl
fungerande landslagsverksamhet. Det kräver också att alla dessa delar på bästa sätt hänger ihop
och stimulerar varandra. Svensk pingis elitframgångar på internationell nivå bygger på att så
många som möjligt är med och bidrar, från pingislek till landslag. För att få ihop helheten måste
långsiktighet, kommunikation och planering prioriteras.
Som vanligt deltar vi i ett antal mästerskap, VM, EM, NETU mästerskap, Junior-VM och
Ungdoms-EM samt internationella tävlingar under året. För att nå framgångar i dessa mästerskap
behöver vi få fler som jobbar utifrån ett internationellt perspektiv. Föreningar, distrikt och
förbund måste tillsammans hjälpas åt så att fler spelare och ledare får möjlighet att delta i
internationella tävlingar och träningsläger. Vi ska tillsammans sträva mot en nationell konkurrens
som driver utvecklingen framåt men med det slutgiltiga målet att nå internationell
konkurrenskraft och ta medaljer i mästerskap. Men vi ska också sträva efter att varje individ får
möjlighet att utvecklas maximalt utifrån sina egna förutsättningar.
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Pingiscentret i Köping, där vi också har vårt riksidrottsgymnasium, är en viktig del i utvecklingen
av våra spelare. Där finns goda förutsättningar med boende, hall, tränare och internationell
sparring genom samarbete med ITTF. Som komplement till riksidrottsgymnasiet finns det ett
antal nationella idrottsutbildningar som bidrar till att fler ungdomar får möjligheten att kombinera
gymnasiestudier och elitsatsning på bordtennis.
Samarbetet med SOK och RF genom elitstödet fortsätter. För SBTF:s del gäller det att säkerställa
att vi har en bra elitverksamhet, både sportsligt och ekonomiskt, så att vi inte blir helt beroende
av det stöd vi eventuellt får från SOK och RF.
Tävlings- och seriespel
Svensk pingis har ett väl utvecklat tävlingsspel. Det anordnas en mängd tävlingar varje år runt om
i hela landet. Tävlingarna är väldigt likformade och det finns utrymme för att utveckla nya
tävlingsformer, både på bredd- och elitnivå.
Förbundet ska säkerställa att det finns tävlingsprogram som kan hantera olika tävlingsformer.
Arbetet med tävlingsprogrammet pågår, licenssystemet och seriesystemet började användas
säsongen 10/11 och fungerar bra. Datarankingen lanserades vid säsongsstarten 2011och där ingår
resultat från både tävlingar och seriespel. Sedan starten har vissa förbättringar gjorts och vi måste
hela tiden arbeta för att utveckla vårt tävlingsprogram. Datarankingens syfte och mål behöver
löpande utvärderas.
Seriespelet är viktigt ur flera aspekter. Det är en starkt bidragande orsak till att vi kan behålla
aktiva inom pingisen, många av dem som slutat tävla fortsätter att spela seriespel.
Marknadsföring och kommunikation
Det är viktigt ur många aspekter att pingisen syns och hörs, på alla nivåer. Det ökar intresset för
vår sport, det attraherar unga att börja spela och det ger oss förutsättningar att hitta
samarbetspartners.
Förbundet ska arbeta aktivt för att marknadsföra bordtennisen gentemot press och media men
också näringslivet i syfte att knyta samarbetspartners till sig. Det är också viktigt att vårda och
utveckla samarbetet med de samarbetspartners som SBTF har idag.
Vi ska jobba för att stärka kommunikationen, både internt inom pingisen och externt. Det ska ske
genom våra kommunikationskanaler tidningen Pingis, hemsidan svenskbordtennis.com,
nyhetsbrev och föreningsutskick men även via sociala medier. Vi ska också, i samarbete med
föreningar och distrikt, jobba för att exponera pingisen via webb-tv och i TV.
Svenska bordtennisförbundet ska aktivt verka för att attrahera sponsorer till landslag, evenemang
och tävlingar. Landskamper ska i mesta möjliga mån spelas på olika platser för att visa upp våra
landslag och pingisen i olika delar av landet.
Även det internationella arbetet är viktigt för att stärka vårt inflytande. Svensk bordtennis är
genom styrelseplats representerat i högsta beslutande organ inom internationella förbundet och
har även representantskap i ett antal internationella kommittéer. Här fortsätter vårt arbete som
tidigare och på det internationella planet har vi goda möjligheter att påverka pingisens utveckling.
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Pkt 14 – Behandling av frågor som av förbundsstyrelsen
hänskjutits till förbundsmötet

Pkt 14 a) Revidering av SBTF:s stadgar
STADGAR
För SVENSKA BORDTENNISFÖRBUNDET med hemort i Stockholms Köpings
kommun, bildat 1926.10.25 Stadgarna reviderades vid förbundsmötet 2007.04.15
2015.XX.XX. Ett tillägg i § 41 infördes vid förbundsmötet 2010.04.25 och en ändring i § 11
”Normalstadgar för SDF” beslutades i samband med förbundsmöte 2011.04.10. Vid
förbundsmöte 2013.04.28 ändrades § 1 och § 22 punkt 9 b). Vid förbundsmöte 2014.04.06
ändrades § 21, § 22 punkt 9 d) och 9e) samt § 11 i ”Normalstadgar för SDF”.

KAPITEL 1. GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER
§ 1 Ändamål
Svenska Bordtennisförbundet, i dessa stadgar benämnt förbundet, är en ideell förening som har
till uppgift att främja och utveckla bordtennissporten i Sverige utifrån förbundets verksamhetsidé,
vision och värdegrund.
Verksamhetsidé
Bordtennis ska vara lättillgängligt och vi ska erbjuda alla möjligheten att spela och verka inom
bordtennisen utifrån egna förutsättningar och ambitioner.
Förbundet har också en viktig uppgift att företräda svensk idrott och svensk bordtennis
internationellt, att bevaka bordtennisens intressen samt att sprida internationella influenser och
kunskaper till Sverige.
Vision – svensk bordtennis världens bästa
Svensk Bordtennis ska sträva mot att vara bäst för alla på alla nivåer. Vi ska arbeta för att
utveckla alla våra områden och det gör vi genom en stark organisation, ett bra samarbete och ett
stort individuellt engagemang från frivilliga bordtennisentusiaster.
Värdegrund

För alla

Bordtennis kan spelas av alla och ska vara lättillgängligt. Vår verksamhet bygger på glädje,
kamratskap och engagemang. Vi värnar också om likvärdighet, allas rätt att vara med och att allas
åsikter är lika mycket värda.

Samverkan

Vi jobbar för att utveckla bordtennisen i strävan mot visionen. För att göra detta krävs
samarbeten och samverkan mellan förbund, distrikt och föreningar men även mellan individer.
Bra samverkan är en förutsättning för utveckling av vår verksamhet.
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Utveckling

Att vilja göra framsteg utifrån nivå och ambition ska prägla vår verksamhet, liksom framåtanda
och nytänkande. Det finns glädje i att utvecklas och att vara med och utveckla andra, både som
idrottare och människa.

Rent spel

Bordtennisen har ett gott rykte som idrott när det handlar om rent spel. Det ska vi värna om och
lyfta fram. Det är självklart att man inom vår idrott tävlar på samma villkor, är ärlig och inte
fuskar. Vi ska arbeta förebyggande mot mobbning, dopning, fusk och regelöverträdelse.
Förbundets vision, värdegrund och verksamhetsidé står i överensstämmelse med idrottens mål
och inriktning enligt 1 kap Sveriges Riksidrottsförbunds (RF) stadgar.
§ 2 Sammansättning
Förbundet består av föreningar, med bordtennis på programmet, som har upptagits i förbundet
som medlemmar.
§ 3 Tillhörighet
Förbundet är medlem i Sveriges Riksidrottsförbund (RF), Sveriges Olympiska Kommitté
(SOK) och, SISU Idrottsutbildarna (SISU)och samt anslutet till Nordeuropeiska
Bordtennisunionen (NETU). Förbundet är även medlem i det Internationella
Bordtennisförbundet (ITTF), och Europeiska Bordtennisunionen (ETTU). samt
§ 4 Beslutande organ
Förbundets beslutande organ är förbundsmötet, extra förbundsmöte och förbundsstyrelsen.
Mellan förbundsmöten är den av förbundet mötet valda förbundsstyrelsen förbundets beslutande
organ.
§ 5 Distriktsorgan
Förbundets regionala organ är följande specialdistriktsförbunden (SDF).
Antalet SDF är minst fem (5) och högst 23. Sammanslagning av SDF eller annan förändring av
SDF verksamhetsområde ska godkännas av förbundsmötet, med tillämpning av den
beslutsordning som gäller för stadgeändring. Sådan förändring som samstämmigt initierats av för
förändringen direkt berörda SDF kan beslutas av förbundsstyrelsen med, dock krävs 2/3
majoritet även på styrelsebeslut.
Blekinge Bordtennisförbund
Smålands Bordtennisförbund
Bohuslän-Dals Bordtennisförbund
Stockholms Bordtennisförbund
Dalarnas Bordtennisförbund
Södermanlands Bordtennisförbund
Gotlands Bordtennisförbund
Upplands Bordtennisförbund
Gästriklands Bordtennisförbund
Värmlands Bordtennisförbund
Göteborgs Bordtennisförbund
Västerbottens Bordtennisförbund
Hallands Bordtennisförbund
Västergötlands Bordtennisförbund
Hälsinglands Bordtennisförbund
Västmanlands Bordtennisförbund
Jämtland/Härjedalens Bordtennisförbund Ångermanlands Bordtennisförbund
Medelpads Bordtennisförbund
Örebro läns Bordtennisförbund
Norrbottens Bordtennisförbund
Östergötlands Bordtennisförbund
Skånes Bordtennisförbund
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§ 6 Medlemskap
Varje ideell förening som uppfyller de i 36 § angivna villkoren kan genom beslut av förbundsstyrelsen, eller den som förbundsstyrelsen överlåtit sin beslutanderätt till, upptas som medlem i
förbundet. Om förenings utträde ur förbundet stadgas i 37 §.
§ 7 Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31
december. Förbundsstyrelsens arbetsår omfattar tiden från förbundsmötet t.o.m. nästa ordinarie
förbundsmöte.
§ 8 Stadgetolkning
Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är
förutsatt i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande förbundsmöte eller avgörs i brådskande
fall av förbundsstyrelsen.
§ 9 Stadgeändring
Förslag till ändring av dessa stadgar får - förutom av förbundsstyrelsen - framläggas av SDF eller
medlemsförening. Förslag från medlemsförening skall inlämnas till specialdistriktsstyrelsen senast
30 dagar före respektive SDF:s årsmöte som sedan med till- eller avstyrkan överlämnar förslaget
till förbundsmötet. Förslag om stadgeändring skall vara förbundet tillhanda senast 1 mars. 60
dagar före förbundsmötet.
För ändring av dessa stadgar krävs beslut härom på förbundsmöte med minst 2/3-delar av antalet
avgivna röster.
§ 10 Skiljeklausul
Talan i tvist där parterna är enskild medlem, förening, SDF eller förbundet får inte väckas vid
allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i dessa
stadgar eller i RF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljemän.
§ 11 Upplösning av förbundet
För upplösning av förbundet krävs beslut härom med minst 2/3-delar av antalet avgivna röster
vid två på varandra följande ordinarie förbundsmöten.

KAPITEL 2. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
§ 12 Beslut
Med undantag för de i 5 §, 9 § och 11 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor med
enkel majoritet. För beslut i de frågor som avses i 5 §, 9 § och 11 § erfordras minst 2/3-delar av
avgivna röster.
Omröstning skall ske öppet, dock skall vid val ske med slutna sedlar sluten omröstning ske om
röstberättigat ombud så begär.
Vid omröstning, som inte avser val, skall vid lika röstetal gälla det förslag som biträds av
ordföranden om denne är röstberättigad. Är han/hon inte röstberättigad, avgör lotten.
Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
§ 13 Hedersledamot, adjungering av styrelseledamot mm
Förbundsmötet får, på förslag av en enig styrelsen, utnämna enskild person till hedersordförande
eller hedersledamot i förbundet. Sådan ledamot kan kallas till styrelsens sammanträden.
Förbundsstyrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. Styrelsen får också
till varje enskilt sammanträde, alternativt enskild punkt på föredragningslistan vid
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styrelsesammanträde, utse en person till adjungerad ledamot. Adjungerad Sådan ledamot har
yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.
§ 14 Arbetstagares valbarhet
Arbetstagare inom förbundet eller dess SDF får inte väljas till ledamot av förbundsstyrelsen eller
till revisor i förbundet.
Arbetstagare inom förbundet eller SDF får inte väljas till ledamot av SDF-styrelse eller revisor i
SDF.
Arbetstagare inom förening får inte väljas till ledamot av föreningens styrelse eller till revisor i
föreningen eller till SDF och förbund.
Arbetstagare inom RF:s organisationer får inte vara revisor eller revisorsuppleant i förbund.
§ 15 Legitimationskort
Person, verksam inom förbundet, har fritt inträde till tävling eller uppvisning, som anordnas av
SBTF, SDF eller till förbundet ansluten förening, enligt följande:
1. Förbundets anställda, styrelse, hedersledamöter, kommittéledamöter, valberedningens
ledamöter och revisorer har fritt inträde till alla uppvisningar/tävlingar inom landet.
2. Förbundsdomare och steg IV-instruktörer har fritt inträde till alla tävlingar/uppvisningar inom
landet.
3. Innehavare av förbundets förtjänsttecken i guld eller guld med emalj har fritt inträde till alla
tävlingar/uppvisningar inom landet.
Legitimationskort utfärdas av SBTF.
Därutöver kan förbundsstyrelsen vid varje enskild tävling till den förbundsstyrelsen
anser bevilja fritt tillträde.
§ 16 Mästerskapstävlingar
Rätten att delta i tävling om RF:s individuella mästerskapstecken och lagmästerskapstecken
framgår av SBTF:s tävlingsreglemente.
§ 17 Sammansättning av styrelse mm
Förbundet, dess SDF och föreningar skall verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer
och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män uppnås.

KAPITEL 3. FÖRBUNDSMÖTE
§ 18 Sammansättning
Förbundsmötet består av ombud utsedda av specialdistriktsförbunden (SDF).
Ombud får inte företräda mer än ett SDF och får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen.
SDF får representeras av två ombud. Ombud skall medföra fullmakt från sitt SDF. Om två
ombud representerar SDF skall anges vilket ombud som utövar SDF:ets rösträtt.
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§ 19 Rösträtt
Varje SDF har vid förbundsmötet rösträtt baserat på antal föreningar som är röstberättigade vid
SDF-mötet enligt följande:
Distrikt med högst
10 röstberättigade föreningar 1 röst
”

”

”

11 - 15

”

”

2 röster

”

”

”

16 - 25

”

”

3 ”

”

”

”

26 - 40

”

”

4 ”

”

”

”

41 - 60

”

”

5 ”

”

”

”

61 - 90

”

”

6 ”

”

”

”

91 - 150

”

”

7 ”

”

”

” 151 - 220

”

”

8 ”

”

” minst 221

”

”

9 ”

Det åligger förbundsstyrelsen att upprätta röstlängd för förbundsmötet att gälla för tiden 1
januari - 31 december. Upprättad röstlängd skickas till SDF senast 31 januari
§ 20 Beslutsmässighet samt yttrande- och förslagsrätt
Förbundsmötet är beslutsmässigt med det antal ombud som efter kallelse i vederbörlig ordning
deltar i mötet.
Yttrande- och förslagsrätt vid förbundsmöte tillkommer ombuden, förbundsstyrelsens ledamöter,
revisorerna, ledamöter i förbundets kommittéer och ledamöter i valberedningen.
Yttranderätt tillkommer hedersordförande och hedersledamöter, RF:s representant, SOK:s
representant, förbundets arbetstagare och, med mötets enhälliga samtycke, annan närvarande.
Vid förbundsmöte får representanter för förbundets medlemsföreningar, som anmält sig senast
10 dagar före förbundsmötet, närvara.
§ 21 Tidpunkt och kallelse till förbundsmöte
Förbundsmöte hålls vartannat år, udda år, före 1 maj på en lördag eller helgdag i april månad på
dag och ort som förbundsstyrelsen bestämmer. Ort och datum för förbundsmöte skall meddelas i
förbundets kungörelseorgan eller på förbundet hemsida, samt till SDF senast fem (5) månader
före mötet.
Jämna år erbjuds en samlingsplats/konvent för fördjupade strategiska samtal.
Förbundsmöte får inte äga rum under den tid som Riksidrottsmöte pågår.
Kallelse till förbundsmötet sker senast sex veckor före mötet genom kungörelse i SBTF:s
fastställda organ, dels samt genom brev till specialdistriktsförbunden.
Dagordning för mötet, verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för det gångna
verksamhetsåret, för vardera verksamhets- och räkenskapsår under perioden från förra
förbundsmötet, verksamhetsplan, styrelsens förslag (propositioner) och motioner till
förbundsmötet med styrelsens utlåtande över motionerna, skall tillställas distrikten senast två
veckor före mötet.
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§ 22 Ärenden vid förbundsmötet
Vid ordinarie förbundsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fastställande av föredragningslista för mötet.
3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet samt val av erforderligt
antal två rösträknare.
6. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse.
a) verksamhetsberättelse för tiden 1 januari - 31 december, det första året av tvåårsperioden,
från förra förbundsmötet
b) förvaltningsberättelse för samma tid
c) revisorernas berättelse för samma tid
d) verksamhetsberättelse för tiden 1 januari - 31 december, år två av tvåårsperioden, från förra
förbundsmötet
e) förvaltningsberättelse för samma tid
f) revisorernas berättelse för samma tid
7. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen för den tid revisionen omfattar.
8. Fastställande av antal styrelseledamöter
9. Val av :
a) ordförande i förbundsstyrelsen för en tid av ett två år,
b) 2-5 ledamöter i förbundsstyrelsen för en tid av två fyra år,
c) ev. fyllnadsval av ledamöter för en tid av ett två år,
d) två revisorer för en tid av ett två år,
e) revisorssuppleant för en tid av ett två år,
f) ordförande och fyra ledamöter fem ledamöter i valberedningen varav en av förbundsmötet
väljs till ordförande.
10. Fastställande av avgifter för nästkommande tvåårsperiod kalenderår (alt. spelår) samt hur stor
del som skall tillfalla SDF:
a) årsavgifter (avgiften betalas per år)
b) serieavgifter för de nationella serierna (spelår) (avgiften betalas per år)
c) licensavgifter (betalas för varje spelår)
d) registreringsavgifter (avgifterna betalas per år)
e) startavgifter vid turneringar (spelår)
11. Information om förbundets budget och fastställande av verksamhetsplan för det
påbörjade verksamhetsåret och därpå kommande verksamhetsår.
12. Utse ombud till Riksidrottsmötet (RIM)
1213. Antagande av förbundets kungörelseorgan
1314. Behandling av frågor som av förbundsstyrelsen hänskjutits till förbundsmötet.
1415. Behandling av inkomna motioner.
Valbar under punkt 9 a, b, c, d och e och f är person som är medlem i förening ansluten till RF.
Ledamot i förbundsstyrelsen är inte valbar som revisor.
Om arbetstagares valbarhet stadgas i § 14 ovan.
§ 23 Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet
Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet skall vara förbundet tillhanda senast 1 mars.
Rätt att avge förslag tillkommer medlemsförening samt röstberättigad medlem i sådan förening
samt SDF. Förslag från förening, eller från röstberättigad medlem i sådan förening, till
förbundsmötet skall alltid behandlas på SDF:s årsmöte och insändas tillsammans med SDF:s
utlåtande.
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§ 24 Utseende av ombud till Riksidrottsmötet
Ombud till Riksidrottsmötet (RIM) jämte erforderligt antal suppleanter utses enligt 4 kap 2 § RF:s
stadgar. Förbundsmötet kan delegera beslut utseende av ombud till RIM utses av till
förbundsstyrelsen.
§ 25 Extra förbundsmöte
Extra förbundsmöte får av förbundsstyrelsen utlysas när omständigheterna så påfordrar. Sådant
möte skall också sammankallas när revisor eller om minst 2/3-delar av SDF:en så begär.
Kallelse jämte dagordning skall senast två veckor före mötet översändas till samtliga SDF.
Vid extra förbundsmöte får endast i dagordningen upptagna ärenden avgöras.
Extra förbundsmöte är beslutsmässigt med det antal ombud som efter kallelse i vederbörlig
ordning deltager i mötets beslut.
Extra förbundsmöte får inte äga rum under den tid Riksidrottsmötet pågår.
§ 26 Valberedningen
Valberedningen består av ordförande och fyra övriga ledamöter. Antalet övriga ledamöter skall
vara jämnt fördelade mellan könen.
Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande samt tillsätter sekreterare.
Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.
Valberedningen skall senast den 1 november året före det år förbundsmöte hålls, skriftligen
tillfråga de ledamöter, vilkas mandattid utgår vid förbundsmötets slut om de vill kandidera
kandiderar för den kommande mandatperioden.
Senast den 1 december året före det år förbundsmötet hålls, skall valberedningen meddela SDF
vilka ledamöter som avböjt kandidatur.
SDF får före 31 januari, det år förbundsmöte hålls, till valberedningen avge förslag på personer
för valen under § 22, pkt 9 a – e ovan.
Senast 1 månad före förbundsmötet skall valberedningens förslag delges SDF.
Valberedningen skall i sitt arbete fortlöpande följa verksamheten inom förbundsstyrelsen.
Innan kandidatnomineringen börjar vid förbundsmötet skall valberedningen redogöra för sitt
förslag.
Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad han/hon i denna egenskap fått
kännedom om.
Valberedningens beslut skall protokollföras och efter förbundsmötet skall protokollet överlämnas
till förbundsstyrelsen.
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KAPITEL 4. FÖRBUNDSSTYRELSEN
§ 27 Sammansättning samt kallelse och beslutsmässighet
Förbundsstyrelsen är, när förbundsmötet inte är samlat förbundets högsta beslutande organ.
Styrelsen består av ordförande samt sex till nio övriga ledamöter valda av förbundsmötet.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. En majoritet av övriga ledamöter (minst fyra
ledamöter) kan också kalla till styrelsesammanträde. Styrelsen Den är beslutsmässig då samtliga
kallats och minst fem fyra är närvarande. Styrelsens möten leds av ordföranden och i
hans/hennes frånvaro av vice ordföranden. För alla beslut krävs att minst hälften av samtliga
ledamöterna i styrelsen är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Om
ordföranden finner det erforderligt, kan dock brådskande ärende avgöras genom skriftlig
omröstning eller vid telefonsammanträde. Resultat av skriftlig omröstning skall anmälas vid det
närmast därefter följande sammanträdet. Vid telefonsammanträde upprättas protokoll på samma
sätt som vid övriga styrelsesammanträden. Ledamot i förbundsstyrelsen får ej rösta genom
fullmakt.
Styrelsen får överlåta beslutanderätt i vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat organ,
som har tillsatts för särskild uppgift, eller på enskild styrelseledamot eller anställd.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall regelbundet
underrätta styrelsen härom.
§ 28 Förbundsstyrelsens åligganden
Det åligger styrelsen att bl.a.
1. bedriva sin verksamhet enligt dessa stadgar och förbundsmötets beslut samt verka för
bordtennisidrottens utveckling och utbredning inom Sverige och företräda denna idrott,
tillvarata förbundets intressen och härvid följa utvecklingen inom idrotten utomlands och
delta i det internationella samarbetet på denna idrotts område,
2. övervaka efterlevnaden av RF:s och förbundets stadgar och i vederbörlig ordning utfärda
regler samt stadgar inom bordtennisen,
3. samarbeta med myndigheter och organisationer som stödjer förbundets verksamhet samt
marknadsföra bordtennisidrotten hos myndigheter, massmedia och allmänheten,
4. följa och stödja verksamheten inom distrikt och föreningar,
5. avge vederbörliga rapporter och yttranden,
6. upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelse, verksamhetsplan och inkomst- och
utgiftsstat samt i övrigt utarbeta och bereda förslag, planer mm att föreläggas förbundsmötet och tillse att av förbundsmötet fattat beslut verkställs så snart som möjligt,
7. handha och ansvara för förbundets medel och material samt vidta lämpliga åtgärder för att
förstärka förbundets ekonomi,
8. utse arrangörer till förbundets tävlingar och ansvara för deras genomförande enligt gällande
tävlingsregler/tävlingsreglemente, godkänna internationella tävlingar samt besluta om
riktlinjer för svenskt deltagande i internationella tävlingar och uppvisning utomlands.
9. besluta om utdelning av förbundets utmärkelser,
10. upprätta röstlängd för förbunds- och SDF-möten att gälla för tiden 1 januari - 31 december,
11. anställa förbundets arbetstagare och bestämma om organisationen av förbundets kansli,
12. enligt Riksidrottsstyrelsen (RS) utfärdade anvisningar pröva och avgöra fråga om anslutning
av förening som medlem i förbundet och om uteslutning av förening ur förbundet.
13. senast den 31 december varje år till RF inlämna skriftliga uppgifter om vilka föreningar som
under kalenderåret erlagt sina årsavgifter till förbundet,
14. fortlöpande till RF anmäla avförda föreningar,
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15. på begäran av RS lämna sådana upplysningar, som krävs för RS:s stadgeenliga uppgifter,
samt på begäran av riksidrottsnämnden (RIN) avge yttrande till nämnden,
16. föra protokoll och erforderliga böcker, samt
17. handlägga löpande ärenden i övrigt.
§ 29 Prövningsrätt
Förbundsstyrelsen utövar prövningsrätt enligt 14 och 15 kap RF:s stadgar.
Med stöd av 14 kap 8 § i RF:s stadgar förbehålls styrelsen bestraffningsrätten i samtliga ärenden.
Böter - högst 10.000:- kronor - får åläggas enskild person.
Styrelsen får enligt 14 kap 8 § fjärde stycket RF:s stadgar överlåta sin bestraffningsrätt till något av
sina organ.

KAPITEL 5. REVISORER OCH REVISION
§ 30 Revisorer och revision
Förbundets verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall revideras av två revisorer,
Förbundsstyrelsens räkenskaper och övriga handlingar överlämnas till revisorerna så snart som
möjligt och senast en månad före förbundsmötet. Handlingarna skall efter verkställd revision
med revisorernas berättelse vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 14 dagar före förbundsmötet.

KAPITEL 6. SPECIALDISTRIKTSFÖRBUND (SDF)
§ 31 Specialdistriktsförbund (SDF)
Inom vart och ett av distriktsförbunden (DF) skall finnas specialdistriktsförbund (SDF) som är
organ för Svenska Bordtennisförbundets regionala verksamhet.
Förening tillhör det SDF inom vars geografiska område föreningen har sin hemort.
SDF, som är självständiga ideella föreningar, skall enligt dessa stadgar och SDF:s stadgar arbeta
såsom Svenska Bordtennisförbundets regionala organ i enlighet med förbundets
ändamål enligt 1 §.
§ 32 SDF:s namn och gränser
SDF bör ifråga om administration omfatta samma geografiska område som motsvarande DF.
Beslut om annan regional indelning så att SDF omfattar fler än ett DF eller ett eller flera län skall
anmälas till RF. Distriktsgränser som avviker från sagda skall efter beslut hänskjutas till RS för
slutligt avgörande.
SDF:s gränser ska omfatta ett eller flera DF eller ett eller flera län. Avvikelse härifrån ska
godkännas av RS. SDF omfattar de föreningar som är medlemmar i vederbörande SF och som
har sin hemvist inom SDF:s geografiska område. SDF upprättas av SF efter samråd med
vederbörande DF-styrelse. Innan beslut tas om SDF:s namn ska RF höras. Härvid bör beaktas att
olika SDF med samma geografiska gränser erhåller likartad benämning. Innan beslut tas om
SDF:s namn skall RF höras. Härvid bör beaktas att SDF inom olika idrotter men med samma
geografiska gränser erhåller likartad benämning.
Beträffande distriktsförbundens namn och verksamhetsområden hänvisas till RF:s stadgar 9 kap
2 §.
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§ 33 SDF:s sammansättning
SDF omfattar de föreningar som är medlemmar i Svenska Bordtennisförbundet och som har sin
hemvist inom SDF:ets geografiska område.
§ 34 SDF:s stadgar
SDF:s stadgar skall följa de av Svenska Bordtennisförbundet fastslagna och av RS godkända
normalstadgarna för SDF. (se bilaga)
Svenska Bordtennisförbundet skall godkänna de av SDF-mötet antagna stadgarna, med rätt för
förbundet att påtala ändring om de strider mot normalstadgarna eller på annat sätt anses vara
olämpliga.
§ 35 Revisorer och revision
Förutom de av SDF-mötet valda revisorerna skall SDF-styrelsens verksamhet, förvaltning och
räkenskaper granskas av DF-mötet vald revisor.

KAPITEL 7. FÖRENINGARNA
§ 36 Medlemskap i förbundet
Ideell förening, som består av enbart fysiska personer, får efter skriftlig ansökan upptas som
medlem i förbundet om nedanstående villkor är uppfyllda.
1. Ansökningen om medlemskap är upprättad enligt RF:s anvisningar och är åtföljd av
föreningens stadgar.
2. Föreningen på sitt program har sådan idrottslig verksamhet som administreras av förbundet
3. Föreningen har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet tillämpa de principer på vilka RF:s
normalstadgar för idrottsföreningar bygger.
4. Föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten förening.
5. Föreningen har betalt de avgifter som i vederbörlig ordning bestämts.
Lämnas förenings ansökan utan bifall, får föreningen överklaga beslutet hos RIN enligt reglerna i
15 kap RF:s stadgar
§ 37 Utträde samt uteslutning av förening
Förening som önskar utträda ur förbundet, skall skriftligen anmäla detta. Har förening inte
betalat föreskrivna avgifter, bestämmer förbundsstyrelsen om de skall betalas eller inte.
Förening som inte betalt årsavgift under två på varandra följande år, får anses ha begärt sitt
utträde.
Utan att en anmälan om utträde föreligger får förening uteslutas om den - trots
påminnelser - underlåter att följa vad som föreskrivs i dessa stadgar eller RF:s stadgar.
Förening får också uteslutas, om den har underlåtit att rätta sig efter beslut som i vederbörlig
ordning har fattats av förbundet, SDF, RF eller DF eller annars påtagligt har motarbetat
förbundets intressen.
Förening kan också uteslutas om föreningen hamnat i konkurs- eller ackordssituation.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän föreningen fått tillfälle att yttra sig inom viss av
förbundsstyrelsen fastställd tid. I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges
vad den uteslutna föreningen skall iaktta för överklagande av beslutet.
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Beslut om uteslutning får överklagas hos RIN enligt reglerna i 15 kap RF:s stadgar.
§ 38 Distriktstillhörighet
Förening tillhör dels det SDF inom vars område föreningens hemort är belägen och dels det DF
inom vilket föreningens hemort är belägen.
§ 39 Rösträtt
Om förenings rösträtt vid SDF-möte föreskrivs i SDF:s stadgar.
§ 40 Åligganden
Förening skall
1. följa RF:s stadgar samt Svenska Bordtennisförbundets stadgar, tävlingsbestämmelser/
tävlingsreglemente och beslut fattade av överordnat idrottsorgan,
2. årligen betala årsavgift och avge årsrapport,
3. till RF insända de uppgifter som begärs av RS beträffande föreningens verksamhet samt på
begäran av RIN eller Dopingkommissionen lämna uppgifter samt avge yttranden,
4. föra räkenskaper och upprätta verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning, föra
protokoll vid årsmöten, andra föreningsmöten och styrelsens sammanträden samt föra
medlemsförteckning,
5. hålla årsmöte och härvid, efter verkställd revision, besluta om ansvarsfrihet för styrelsens
förvaltning, samt
6. på begäran av RS eller vederbörande DF-styrelse ställa föreningens handlingar till för- fogande
samt på begäran av förbundet eller SDF-styrelse ställa till förfogande de hand- lingar, som
krävs för bedömning av föreningens verksamhet såsom medlem i förbundet.
§ 41 Medlemmar i förening
Enskild person upptas som medlem i förening efter ansökan.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökande kommer att motarbeta
föreningens ändamål eller intressen.
Medlem får inte uteslutas av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala
stadgade avgifter till föreningen, motarbetar dess verksamhet eller ändamål, eller uppen- barligen
skadat föreningens intressen.
Beslut om vägrat medlemskap eller om uteslutning skall fattas av föreningsstyrelsen och får av
den berörda överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.
Medlemmen har genom sitt medlemskap godkänt att föreningen registrerar och på annat sätt
behandlar medlemmens personuppgifter samt att uppgifterna, inom ramen för föreningens
verksamhet, offentliggörs oavsett framställningsform, t.ex. på föreningens hemsida, som även
tillhandahålls föreningens samarbetspartners.
Medlem har rätt att deltaga i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är
vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.
Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av föreningens styrelse eller, om
denna har så bestämt, av sektionsstyrelsen. För deltagande i tävling eller uppvisning utomlands
gäller de regler som förbundsstyrelsen utfärdat.
Är arrangören inte ansluten till Svenska Bordtennisförbundet får medlemmen endast delta om
förbundsstyrelsen har godkänt deltagande.
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KAPITEL 8. INTERNET-, TV- OCH RADIOSÄNDNINGAR
§ 42 Rätten till internet-, radio- och TV-sändningar
Med beaktande av vad eventuella överordnade internationella organisationer kan ha föreskrivit
förbehåller sig SBTF rättigheterna till alla sanktionerade tävlingar och seriematcher inom landet.
Detta gäller såväl direkt- och/eller eftersändning på internet, i television, inkl satellit-, kabel- och
lokal-TV samt radio eller film- och video-upptagningar för återutsändning eller
kassettframställning och försäljning inom eller utom landet.
Sändningsrätten ska gälla för samtliga existerande och framtida sändningsformer för rörliga bilder
och ljud.
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Bilaga till SBTF:s stadgar
NORMALSTADGAR FÖR SPECIALDISTRIKTSFÖRBUND (SDF)
KAPITEL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
§ 1 Uppgift
............................. Bordtennisförbund (SDF) skall enligt dessa stadgar och Svenska Bordtennisförbundets (SBTF) stadgar, såsom SBTF:s regionala organ arbeta i enlighet med detta
förbunds ändamål.
§ 2 Sammansättning
............................. Bordtennisförbund omfattar de föreningar som är medlemmar i SBTF, och som
har hemvist inom distriktets geografiska område.
§ 3 Verksamhetsområde
............................. Bordtennisförbunds verksamhet utövas inom ............................. Idrottsförbunds
(DF) verksamhetsområde, som enligt 9 kap 2 § Riksidrottsförbundets (RF) stadgar omfattar
……………………………………………..
.....................................................................................................................................................
§ 4 Stadgar
Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av SDF-möte och skall godkännas av SBTF.
För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3-delar av antalet avgivna röster vid mötet.
§ 5 Beslutande organ
SDF:s beslutande organ är SDF-mötet, extra SDF-möte och SDF-styrelsen.
SDF-styrelsen får tillsätta särskilda organ för ledning av speciella verksamheter inom
SDF-styrelsens arbetsområde.
§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår
SDF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari- 31 december.
§ 7 Sammansättning av styrelse mm
Förbundet skall verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ får sådan
sammansättning att jämställdhet mellan män och kvinnor nås.
Beträffande valbarhet för arbetstagare inom SDF stadgas i SBTF:s stadgar § 14.

19

KAPITEL 2. SDF-MÖTET
§ 8 Sammansättning och beslutsmässighet
SDF-mötet och extra SDF-möte är SDF:s högsta beslutande organ.
SDF-möte består av ombud för SDF:s föreningar. Förening får utse högst två ombud, vilka skall
vara röstberättigade medlemmar i föreningen.
Ombud får representera endast en förening samt får inte vara ledamot av SDF-styrelsen.
SDF-möte är beslutsmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar
i mötets beslut.
§ 9 Yttrande- och förslagsrätt
Yttrande- och förslagsrätt vid SDF-möte tillkommer, förutom ombuden, ledamot av
SDF-styrelsen, SDF:s revisorer, motionär i vad avser egen motion samt valberedningens
ledamöter i ärenden som berör valberedningens arbete.
Yttranderätt tillkommer RF:s, SBTF:s och DF:s representanter, SDF:s arbetstagare och med
mötets enhälliga samtycke annan närvarande.
§ 10 Kallelse mm.
SDF-möte hålls årligen före 1 mars senast 28 februari på dag, som SDF-styrelsen bestämmer.
Mötet får dock inte hållas på dag när DF-möte pågår.
Kallelse till mötet utfärdas av SDF-styrelsen genom kungörelse i RF:s officiella kungörelseorgan
eller i SBTF:s eget kungörelseorgan samt genom brev till samtliga föreningar senast tre veckor
före mötet.
Föredragningslista för mötet jämte förvaltnings-, verksamhets- och revisionsberättelse, SDFstyrelsens förslag samt inkomna motioner översändes till röstberättigade föreningar senast 14
dagar före mötet.
§ 11 Rösträtt
Rösträtten vid SDF-möte bestäms genom röstlängd som upprättas av SBTF att gälla tiden
1 januari - 31 december. Röstlängden upptar de föreningar som fullgjort sina stadgeenliga
förpliktelser mot SBTF genom insändande av årsavgift senast 31 maj samt de förpliktelser mot
SDF som kan ha bestämts av SDF-mötet. Av SBTF upprättad röstlängd skickas till SDF senast
30 november. Röstlängden gäller oförändrad till dess ny röstlängd har tillställts SDF.
SDF skall snarast efter det att den av distriktet administrerade serieverksamheten avslutats
meddela SBTF vilka lag som under spelåret fullföljt distriktsserien.

Varje röstberättigad förening har en grundröst samt högst fyra tilläggsröster (= högst 5
röster/förening). En förening får en tilläggsröst för varje påbörjat antal av tre röstpoäng.
Antalet röstpoäng beräknas på det antal lag varmed föreningen närmast föregående spelår fullföljt
distrikts- eller nationella serier. För den högsta nationella serien för herrar resp. damer erhålls tre
röstpoäng, för övriga nationella serielag två röstpoäng och för varje lag i distriktsserierna en
röstpoäng.
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Ingen förenings röstetal får dock överstiga 1/5-del av det vid uppropet godkända sammanlagda
röstetalet.
Om två ombud deltar från en förening får endast en utöva föreningens rösträtt. Ombud skall
medföra fullmakt.
§ 12 Ärenden vid SDF-möte
Vid SDF-mötet skall följande ärenden förekomma;
1. Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval
av den röstlängd som upprättats av SBTF.
2. Fastställande av föredragningslista för mötet.
3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokollsjusterare samt erforderligt antal rösträknare.
6. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse:
a) SDF-styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1 januari - 31 december
b) SDF-styrelsens förvaltningsberättelse för samma tid
c) SDF:s revisorers berättelse för samma tid
7. Beslut angående ansvarsfrihet för den avgående styrelsen för den tid revisionen omfattar.
8. Val av
a) ordförande i SDF-styrelsen för en tid av ett år.
b) ....... antal övriga ledamöter för en tid av två år.
c) ....... antal suppleanter för en tid av ett år
d) en revisor jämte personlig suppleant med uppgift att granska verksamheten, räkenskaperna och förvaltning för en tid av ett år.
9. Val av ordförande och ....... ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
10. Fråga om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till SBTF:s förbundsmöte.
11. Fråga om val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF-mötet.
12. Behandling av förslag till SDF:s verksamhetsplan samt fastställande av ev. årsavgift till SDF.
13. Behandling av förslag (motioner) som lämnats in i den ordning som föreskrivs i 13 § samt
behandling av SDF-styrelsens förslag. (Fråga av ekonomisk natur får endast avgöras om den finns
med på föredragningslistan till mötet).
Valbar är varje medlem i förening ansluten till RF. Ledamot eller suppleant i SDF-styrelsen är
dock inte valbar som revisor eller revisorsuppleant i SDF. Om arbetstagare valbarhet stadgas i
SBTF:s stadgar 14 §.
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§ 13 Förslag till ärenden att behandlas vid SDF-möte
Förslag (motion) till ärende att behandlas vid SDF-möte skall vara SDF-styrelsen tillhanda senast
4 veckor före mötet. Rätt att inge förslag tillkommer SDF tillhörande förening samt
röstberättigad medlem i sådan förening. Förslag från föreningsmedlem insändes genom
vederbörande förening tillsammans med dess utlåtande.
§ 14 Extra SDF-möte
SDF-styrelsen får sammankalla extra SDF-möte. Sådant möte får inte äga rum då DF-möte pågår.
Vid extra SDF-möte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras. Kallelse och
föredragningslista översänds till föreningarna senast sju dagar före mötet.

KAPITEL 3. SDF-STYRELSEN
§ 15 Sammansättning, kallelse och beslutsmässighet
SDF-styrelsen är, när SDF-möte inte är samlat, SDF:s beslutande organ.
SDF-styrelsen består av ordförande samt ...... övriga ledamöter, valda enligt 12 § punkt 8.
SDF-styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och tillsätter sekreterare.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Suppleant har rätt att närvara vid alla
sammanträden. En suppleant erhåller ledamots rösträtt om ledamot inte är närvarande. Styrelsen
är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats, och då minst halva antalet ledamöter är
närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av samtliga ledamöter i styrelsen är ense om
beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Om ordföranden finner erforderligt, kan
brådskande ärenden avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Resultat
av skriftlig omröstning skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid
telefonsammanträde upprättas protokoll på samma sätt som vid övriga styrelsesammanträden.
§ 16 Åligganden
SDF-styrelsen skall
1. verkställa SDF-mötets beslut,
2. hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna föreningarna och övervaka den
idrottsliga ordningen i dessa,
3. handha den idrott styrelsen företräder enligt gällande stadgar och bestämmelser, verka för
denna idrotts utveckling samt i övrigt tillvarata specialidrottens intressen,
4. vidtaga åtgärder så att DM-tävlingar och andra tävlingar enligt RF:s och SBTF:s bestämmelser
genomförs,
5. handha och ansvara för SDF:s medel,
6. bereda ärenden, som skall föreläggas SDF-möte,
7. förelägga SDF-mötet förslag till SDF:s verksamhetsplan,
8. avge stadgeenliga rapporter samt tillhandagå Riksidrottsstyrelsen (RS), Riksidrottsnämnden
(RIN), SBTF och DF-styrelsen med upplysningar och yttranden,
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9. bestämma om organisationen av och tjänster vid SDF:s kansli samt i förekommande fall
anställa SDF:s arbetstagare, samt
10.föra protokoll och erforderliga böcker mm samt att sköta löpande ärenden i övrigt.
§ 17 Arbetsår
SDF-styrelsens arbetsår omfattar tiden från SDF-mötet till och med nästkommande SDF-möte.

KAPITEL 4. REVISORER, REVISION
§ 18 Revisorer och revision
SDF:s revisorer, av vilka en valts av DF-mötet enligt 11 kap 7 § RF:s stadgar skall granska SDFstyrelsens verksamhet, förvaltning och räkenskaper.
Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast en månad före
SDF-mötet och skall, efter verkställd revision, med revisorernas berättelse vara styrelsen tillhanda
senast 14 dagar före SDF-mötet.

KAPITEL 5. VALBEREDNING
§ 19 Sammansättning mm
Valberedningen består av ordförande och ..... övriga ledamöter valda av SDF-mötet. Antalet
övriga ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen.
Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande. Valberedningen sammanträder när
ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.
§ 20 Åligganden
Valberedningen skall senast .... veckor före SDF-mötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår om de
vill kandidera för nästa mandattid.
Senast ...... veckor före SDF-mötet skall valberedningen meddela röstberättigade föreningar
uppgift på dem som står i tur att avgå och namnen på dem som avböjt återval.
§ 21 Förslagsrätt
Föreningar får senast ...... veckor före SDF-mötet till valberedningen avge förslag på personer för
valen under punkt 8 a-d i 12 §.
Valberedningen skall senast ..... veckor före SDF-mötet tillställa röstberättigade föreningar sitt
förslag tillsammans med uppgift på samtliga föreslagna personer.
§ 22 Kandidatnominering
Innan kandidatnomineringen börjar vid SDF-mötet, skall valberedningen meddela sitt förslag
beträffande varje val som skall förekomma under punkt 8 a-d i 12 §.
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Pkt 14 b) Fastställande av avgifter och domarersättningar för spelåren
2015-2016 och 2016-2017.
Fastställande av avgifter, samt hur stor del av dessa som skall tillfalla SDF:en.
Styrelsen föreslår:
Att årsavgifterna för 2016 och 2017 är oförändrade enligt följande;
Föreningar med 0-5 licenser
Föreningar med 6-25 licenser
Föreningar med minst 26 licenser

500:1000:2500:-

SDF:s andel är 50 %
Att serieavgifterna spelåren 2015-2016 och 2016-2017 är oförändrade;
Pingisligan
Superettan
Division 1 herrar
Division 2-3 herrar
Pingisligan damer
Division 1-2 damer

9500:-*
6250:4000:2500:4000:2500:-

* Vid förbundsmötet 2011 beslutades det om en temporär höjning för lagen i Pingisligan herrar under tre
säsonger med 8000:- per säsong totalt 17500:-. Vid förbundsmötet 2014 beslutades att den temporära
höjningen förlängs i ytterligare två säsonger gällande 2014-2015 och 2015-2016.
Att avgift för walk over i seriematch är oförändrad;
Avgift per match vid lämnad walk over 1 x serieavgift
Avgift vid walk over i sista seriematchen 3 x serieavgift
Att avgift för avhopp från seriespel är oförändrad;
Vid avhopp före 1 juli
Vid senare avhopp (minus ev. inbetalda wo-avgifter)

1 x serieavgift
3 x serieavgift

Att avgift för förseningsavgift för elektroniskt matchprotokoll är oförändrade;
Avgift per protokoll då protokoll inte presenterats i tid eller är felaktigt ifyllt:
Pingisligan herrar, Pingisligan damer och Superettan
1000:Div 1-3
300:Att avgift för matchflytt i Pingisligan, Elitserien damer, Superettan och division 1 är
oförändrad;
Avgift som SBTF debiterar hemmalaget vid matchflytt 1000:I division 1 gäller avgiften endast för senarelagd match.
Att avgift till arrangören av seriesammandrag är oförändrad;
Avgift per deltagande lag och sammandragsdag
250:-
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Att licensavgifter 2015-2016 och 2016-2017 förändras enligt följande;
Typ av licens:
Höjningsbelopp:
Nytt föreslaget belopp:
A-senior
150:550:A-ungdom
50:350:A-pensionär
50:350:A-barn
50:150:D-licens
25:50:När både A- och D-licens registreras under samma spelår behöver D-licensen inte betalas.
Det ekonomiska läget för SBTF är ansträngt. Efter flera år av negativa resultat finns väldigt lite av
det egna kapitalet kvar. Sedan beslutet om ändrade riktlinjer för det statliga stödet har
bordtennisen fått sänkta bidrag varje år och inte fullt ut lyckats anpassa kostnaderna efter detta.
RF har efter beslutet på Riksidrottsmötet 2011 minskat ”SF-stödet” till Svenska
Bordtennisförbundet med omkring 2 miljoner baserat på utvecklingen åren före.
Under 2013 togs beslut med effekt from 2014; SBTF reducerade sin anställda personal på kansliet
och genomförde dessutom en flytt av kansliet till Köping. I verksamheten togs också beslut av
kostnadsskäl, ex Riksfinalen av Bästa 4an som pausades i väntan på en kostnadsneutral lösning
(ex sponsor). Inom SBTF gjordes också en omorganisation i syfte att frigöra mer tid för
marknad- och sponsorfrågor.
SBTF måste bygga upp ett eget kapital igen för att bibehålla och utveckla den centrala
serviceorganisationen, trygga anställningar samt ge möjlighet till framtida utvecklingsinsatser och
det är med detta mål som budgeten tagits fram.
Vidare har idrotten generellt, och därmed svensk bordtennis, under perioden drabbats av
kostnadsökningar. 2009 höjdes licensavgifterna senast inom Svensk Bordtennis för att investera i
tävlingsadministrativt system som idag finns och används. Dock behöver systemet, och kommer
behöva, kontinuerligt uppdateras. Med styrelsens förslag höjs också intäkterna till distrikten,
vilket är behövligt inför förbundsutvecklingsprojektets reformer. Den internationella
konkurrensen påbjuder också resurser för att matcha andra nationers satsningar.
(D-licens medger årligen deltagande i en A - tävling)
Med detta förslaget förstärks Distriktens kassa med ungefär 115´:- och Svenska
Bordtennisförbundets med ungefär 515´:-.
SDF:s andel är 18 %.
Att administrationsavgift vid spel utan licens är oförändrad;
Avgift vid spel utan A-licens och tillfälle,
gäller ej D-licens och A-licens Barn

1000:-

SDF:s andel är 50 %
Att registreringsavgiften för övergångar 2015-2016 och 2016-2017 är oförändrad;
Övergång för D-licens och A-licens barn
Avgiftsfritt
Avgift vid övriga övergångar
300:Förening med minst 5 övergångar samtidigt
1500:-
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Att avgift vid övergång och registrering för seriespel är oförändrad;
Registreringsavgift för övergång
Registreringsavgift för seriespel

300:200:-

Att avgift för speltillstånd för utländsk spelare är oförändrad;
Avgift per speltillstånd

300:-

Att anmälningsavgifter vid DM 2015 och 2016 är oförändrade;
För DM gäller följande maxavgifter:
Pojk- och flicksingel
U20- och Juniorsingel
Seniorsingel
Veteransingel
Pojk- och flickdubbel
Juniordubbel
Seniordubbel
Veterandubbel

Cupspel:
60:80:100:80:80:100:150:100:-

Poolspel:
120:160:200:160:160:200:300:200:-

Att anmälningsavgifter vid SM och Top-12 2015-2016 och 2016-2017 är oförändrade;
SM och Top-12
Pojk- och flicksingel
U20- och Juniorsingel
Seniorsingel
Veteransingel
Pojk- och flickdubbel
Juniordubbel
Seniordubbel
Veterandubbel
Top-12, region- och riksfinal
Lag-SM, pojklag
Lag-SM, flicklag
Lag-SM, veteraner

Avgifter
Cup
300
110
110
300
120
250

Pool
200
200
160
240
300
300
250
-

Arrangörens avgift vid A-, B- och C-tävlingar är oförändrade;
Procentandel på anmälningsavgifterna till SBTF
7%
Procentandel på anmälningsavgifterna till SDF
7%
Administrationsavgift är oförändrad;
Maxavgift som arrangör av tävling har rätt att ta ut 50:Vid utebliven betalning äger arrangören rätt att ta ut en påminnelseavgift, dock
max 50:- per påminnelse.
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Att domarersättningar är oförändrade;
På uppdrag av förbundsstyrelsen har en arbetsgrupp sett över domarersättningarna och det
föreslås att domarersättningarna är oförändrade enligt följande.
Överdomare vid tävling
Överdomare vid seriesammandrag
Landskamper
Pingisligan-grundserie, huvuddomare
Pingisligan-grundserie, ass. domare
Pingisligan-slutspel, huvuddomare
Pingisligan-slutspel, ass. domare
Pingisligan damer-slutspel, huvuddomare
Pingisligan damer-slutspel, ass. domare
Superettan, huvuddomare
Superettan, ass. domare
Pingisligan damer-grundserie
Herrar division 1 och damer division 1
Herrar division 2 och damer division 2
Herrar division 3

90:-/timme
90:-/timme*
850:725:475:775:475:675:375:500:350:350:325:300:275:-

Kvalmatcher, ersätts med den högre seriens ersättning
Resor ersätts med billigaste färdsätt.
Resa med egen bil ersätts med 33:-/mil.
*eller matchdomarens ersättning om den är högre
Om motion 15 d) tillstyrks av förbundsmötet skall ”Pingisligan-grundserie, ass. domare” och
”Superettan, ass. domare” tas bort enligt ovan.

Pkt 14 c) Avgift vid överklagan
För att undvika automatiska överklagande av TRK-beslut till styrelsen föreslås att en avgift utgår.
Enligt jurist hos RF finns inget hinder mot sådan åtgärd som för övrigt finns införd hos ett antal
specialförbund.
En vanligt förekommande summa för överklagan av tävlingsärende är 500:-.
Styrelsen föreslår ett införande av överklagandeavgift på 500:- inför säsongen 2015/2016.
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Pkt 14 d) Fråga som hänskjutits från föregående förbundsmöte
Bakgrund
Vid 2014 års förbundsmöte behandlades en motion från Munkedal som gick ut på att Pingisligan
Herrar spelas som Superettan, d v s med två matcher under ett veckoskifte istället för enstaka
matcher på vardagar.
Ekonomiska och praktiska skäl angavs som huvudsakliga skäl. Då föreningarna med lag i
Pingisligan Herrar är mycket negativa till en sådan förändring avslog förbundsmötet motionen.
Dock ansågs att intentionerna i motionen med försök till likformighet mellan de högsta nivåerna i
herrarnas seriepyramid vara av stor vikt och föreslog att TRK i sitt fortsatta utvecklingsarbete tar
med denna input.
Genomförande
En referensgrupp av föreningar representerade de två serierna sammansattes, Halmstads BTK
och BTK Rekord från Pingisligan samt Ängby SK och motionären Munkedals BTK från
Superettan.
Förslag arbetades fram med beaktande av de synpunkter som tidigare redovisats från föreningar i
de två serienivåerna.
Referensföreningarna har inkommit med svar på förslaget.
Slutsats
De två klubbarna representerande Pingisligan Herrar står fast vid att den befintliga modellen bör
bibehållas medan klubbarna från Superettan anser att den spelform som används idag är den man
vill ha kvar.
Då även andra klubbar i respektive serie delar referensklubbarnas uppfattning finns i nuläget ej
förutsättningar för likformighet mellan Pingisligan och Superettan.
Styrelsen föreslår att materialet ingår i en total översyn av seriesystemet som styrelsen kommer att
genomföra inför säsongen 2016/2017.
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Pkt 14 e) Förslag till förändring – DM i stordistrikt
Distriktsmästerskapen är en viktig del i många distrikts verksamhet och även för att säkerställa
bordtennisen utveckling i hela Sverige och att våra Svenska Mästerskap innehåller spelare från
hela vårt avlånga land.
Under arbetet med förbundsutvecklingsprojektet har frågan kring en lösning av
distriktsmästerskapen varit uppe för diskussion.
Styrelsen föreslår att respektive Stordistrikt avgör om DM avgörs gemensamt eller utifrån tidigare
distriktsgränser.
Styrelsen föreslår att vid gemensamt DM erhålls samma antal kvalificeringsplatser till SM som

antalet tidigare DM. Dock krävs att minimikraven för att DM-klass ska anordnas uppfylls för
samtliga DM.
•

•
•

Minimikrav: ”För att mästerskapsklass skall anordnas fordras minst fyra anmälda spelare i
singel eller fyra anmälda par i dubbel från minst två olika föreningar”. §4 i SBTFs regler
för Mästerskapstävlingar.
Exempel: 2 distrikt går ihop och har ett gemensamt DM, 8 spelare/par från 4 föreningar
krävs för att erhålla 2 kvalificeringsplatser till SM.
Varje Stordistrikts styrelse avgör om platserna fördelas till segrare samt tvåan alternativt
bästa spelare från respektive ursprungsdistrikt.

Pkt 14 f) Förslag till förändring – SM-tävlingar för ungdom
Diskussionerna kring SM-tävlingarna för ungdomar har pågått under lång tid. Vid förbundsmötet
2012 föreslogs en rad förändringar gällande Ungdoms- och junior-SM. Årsmötet gillade delar av
förslaget, men då det lades fram som en helhet vann det inte gehör.
De motiv som ledde till 2012 års förslag och som kvarstår är:
-

-

-

Antalet tävlingar av riks-karaktär är många och gör att exempelvis lag-SM och Riks Top12 får allt svårare att attrahera de bästa spelarna i de äldsta klasserna. Det finns också en
ekonomisk aspekt för spelare som deltar på flera av rikstäckande tävlingarna.
En 14-årig spelare kan t ex idag spela individuella J14, U15, Lag-SM och Top 12 för 15åringar. Utöver Grand Prix-tävlingar mm. Det stora antalet tävlingar av
mästerskapskaraktär medför att statusen på dessa tävlingar minskar.
U20-klassen som spelas i samband med senior-SM för ofta en undanskymd tillvaro i
sammanhanget och medför att många spelare får ett spelschema som inte tillåter
erforderlig återhämtning för att prestera på topp.

Utöver tidigare framförda argument har Riksidrottsstyrelsen under våren 2014 beslutat om nya
riktlinjer för barn- och ungdomsidrott som bland annat innebär att man inte anser att det ska
finnas tävlingar som man kvalificerar sig till, med andra ord som inte är öppna för alla, för barn
under 13 år.
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SBTF har tagit fram ett nytt förslag där samtliga förändringar som i tidigare förslaget berörde
kvalificeringsregler för U-/J-SM tagits bort. Jämfört med tidigare förslag har det nuvarande också
kompletterats med en förändring av Lag-SM och Top-12.
Ambitionen har varit att skapa en tävlingsstruktur som i sin helhet är stimulerande, utvecklande
och motiverande för ungdomsspelare med elitambitioner, utan att ungdomsspelare ”har upplevt
det mesta” i tävlingssammanhang innan senioråldern.
Förslaget medför att det finns en tävling av mästerskapskaraktär per åldersgrupp, vilket torde
höja statusen och deltagandet för de tävlingar som inte är individuella U-/J-SM. Förslaget innebär
ett samlat individuellt U-/J-SM under fyra dagar, vilket bör medföra en än starkare upplevelse för
deltagarna än idag. Detta arrangemang genomförs under Kristi Himmelfärdshelgen torsdagsöndag.
Förslaget utgår från de internationella åldersklasser som finns för mästerskap.
Styrelsen föreslår att förbundsmötet beslutar att SM-tävlingarna för ungdomar spelas enligt
följande upplägg från och med säsongen 2015/2016

Ålder
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Lag-SM
X
X
X

Top12
X
X
X

Ind SM
X
X
X
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Pkt 15 – Behandling av inkomna motioner

1) Att lägga ner tidningen Pingis.

Jämtland/Härjedalens BTF

Tidningen Pingis har funnits i många år och är en bra och omtyckt produkt och
kommunikationskanal. Men den kostar också SBTF väldigt mycket pengar. Ett nummer av
tidningen kostar drygt 110 000 kronor netto (samtliga kostnader minus annonsintäkter).
Dessutom tillkommer viss arbetstid för SBTF, uppskattningsvis till en kostnad av 30 000 kronor
per nummer.
Med den nya tekniken har också kommunikationen förändrats på många sätt, inte minst genom
mängder av nya digitala kommunikationskanaler. Även om kommunikation i tryckt form
fortfarande spelar en stor roll har mycket flyttats över till digitala plattformar och här känns det
relevant att svensk bordtennis är med. SBTF har redan gjort investeringar som exempelvis
mediebevakning, digitalt nyhetsbrev, pressverktyg och arbete i sociala medier men behöver satsa
mer inom dessa områden för att stärka kommunikationen. Frågan om pingistidningens vara eller
icke vara är därför inte en isolerad fråga utan bör ses i ett helhetsperspektiv kopplad till svensk
bordtennis kommunikation och var vi bäst satsar resurser för att få maximal effekt.
Styrelsen anser därmed motionen besvarad
Styrelsen föreslår att förbundsmötet beslutar om att SBTF:s framtida behov av kommunikation, i
samtliga kanaler, utreds och presenteras senast i april 2016.
Styrelsen föreslår att förbundsmötet beslutar att samtliga avtal med externa leverantörer kopplade
till tidningen Pingis sägs upp omgående så att man, när utredningen är gjord, är fri att fatta de
beslut som är bäst för svensk bordtennis.

2) Syfte med och översyn av befintligt system för datarankning Göteborgs BTF
Motionären vill ha definierat syftet med detta system samt föreslår en grundläggande översyn av
detsamma.
Grundläggande syfte med nuvarande datarankningen är att på ett mer rättvisande sätt genomföra
seedning av tävlingar.
Den används även allt mer frekvent för uttagningar som då förhoppningsvis är av högre kvalitet
än tidigare delvis manuellt förfarande.
Baserat på iakttagelser gjorda av förbundets personal respektive inrapporterade till TRK har i
stort sett varje vår översyn av systemet skett varvid en grupp på två-tre sakkunniga personer från
distrikt och klubbar har medverkat.
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En arbetsgrupp innehållande bl a motionären kommer att inför säsong 2016/2017 enligt
motionen genomföra en grundlig genomgång av rankingsystem samt dess syfte.
Styrelsen föreslår att motionen tillstyrks.

3) Ökade kvalitetskrav på plastbollar inklusive hållbarhet

Göteborgs BTF

Motionären efterlyser bättre kvalitetskontroll av plastbollar inklusive en hållbarhetstest.
På marknaden finns i dagsläget cirka tjugo plastbollar vilka alla är godkända av ITTF efter
omfattande tester.
Efter det att godkännande skett baserat på analys av ett begränsat antal bollar genomför ITTF
tester i stickprovsform för att säkerställa att bollarna håller kvalitetskraven även vid
massproduktion.
Vad gäller hållbarhet hos plastbollar sker ingen test inför godkännande och kritiken som
framförts efter införande av plastbollar i nationella serier har främst gällt hållbarheten.
Styrelsen kommer att till ITTF påtala vikten av att även hållbarhet ingår i testförfarande av bollar
och anser att motionen därmed är besvarad.

4) Endast en domare per bord i grundserien av Pingisligan Herrar

Fyra klubbar
i Skåne

Motionerande klubbar med lag i Pingisligan Herrar pekar på de stora kostnader som är förenade
med spel i denna serie som fr.o.m. denna säsong genomförs på två bord.
För att bringa ner omkostnaderna för spel i Pingisligan föreslår de fyra föreningarna att en
kvalificerad domare tjänstgör per bord i grundserien medan slutspelet täcks som nu av två
domare per bord.
Om arrangerande klubb anser att två domare skall tjänstgöra även i grundserien är det frivilligt
och eventuell ersättning överenskoms mellan förening och domare.
Motionären anser att samma krav på antal domare skall gälla även i Pingisligan Damer och
Superettan.
Styrelsen anser dock att det är viktigt att vi har en andra domare/bladvändare per bord för att
lämna bra service åt åskådare/media samt att förhoppningsvis motivera fler att utbilda sig till
domare. Denne andre domare behöver dock inte vara utbildad eller få ekonomisk ersättning.
Styrelsen föreslår att motionen tillstyrks med tillägg enligt sista stycket ovan.
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