STYRELSEMÖTE I SVENSKA BORDTENNISFÖRBUNDET
Sammanfattning av styrelsemöte 16 april 2020 via Teams.
COVID-19 – konsekvensdiskussion
Krisgruppens representant föredrog kring arbetet och de scenarier som nu diskuteras, allt från normalläge till total nedstängning kommande säsong och dess betydelse för vår verksamhet. Målsättning är att inom kort publicera ett sådant dokument på vår webbplats.
Ledstjärnor i arbetet har varit:
– Hälsa före ekonomi
– Transparens
– Information i form av publicering på webben.
SBTF har också medverkat vid RF:s digitala möten kring regeringens stödpaket till idrotten.
Förbundschefen (FC) redogjorde för kansliets arbetssituation som är god – flera utvecklingsprojekt
som varit svåra att hinna med under normalt verksamhetsår har nu sjösatts, bland annat projekt för
äldre, ny webbplats för SBTF och översyn av partnerforlder. FC har också undersökt möjligheter
för korttidspermittering.
Ekonomi
FC rapporterade kring ekonomin som hittills är stabil och följer plan. En genomgång gjordes också
av tre olika scenarier, ett där verksamhet kommer igång som vanligt, ett där säsongen kommer
igång nationellt men ej internationellt, och slutligen ett där verksamheten är helt nedstängd. Styrelsen poängterade vikten av att arbeta med uppdaterat scenariedokument för att kunna fatta rätt
beslut för framtiden.
Utbildning
FC meddelade att 8-11 juni är preliminära datum för inspelning av rörligt material till det första steget på vår utbildningsplattform förutsatt att inget förändras när det gäller COVID-19.
Parabordtennis
Dennis Lindahl medverkar i Riksidrottsförbundets referensgrupp med uppdraget att utreda innehåll
och organisering av kompetensstöd till specialförbunden avseende parasport. Ett första möte kommer hållas inom kort digitalt.
Kommittéer
Här följer sammanfattning av rapporter från SBTF:s kommittéer och utskott. Pingissverige har också
bjudits in till att sända in intresseanmälningar för att medverka i kommittéer och utskott och efter sammanställning kommer detta distribueras för vidare hantering.
• Veterankommittén via Monica J Erlandsson rapporterade kring bra samtal med personer som medverkat vid Parkinson-SM där stor potential om framtida samarbete finns. Kommittén arbetar också
med att se över plus och minus när det gäller Veteran-SM.
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• Elitutskottet höll sitt första möte vid SM i Söderhamn och mycket av arbetet i utskottet kommer
handla om att ta fram och förtydliga riktlinjerna för de som representerar Sverige i någon form.
• Utbildningskommittén har gått igenom manuskript för det första utbildningssteget. Enligt Lars Sundling är arbete och fastställande av en röd tråd genom hela vår utbildningsstruktur viktigt. Det arbetas
också med att revidera och uppdatera utbildningar för såväl domare som tävlingsledare.
• Nora Khidir rapporterade att domarkommittén har regelbundna möten och arbetar bland annat
med att i samråd med utbildningskommittén uppdatera ny domarutbildning. Nora Khidir väckte också
frågan om samtliga kommittéer/utskott eventuellt kan träffas vid tillfälle för bättre samverkan över
gränserna. Ordförande Petra Sörling föreslog konventet som en tänkbar mötesplats vilket FC fick
som medskick att undersöka.
• Dennis Lindahl rapporterade att evenemangsutskottet haft sitt första möte där mycket av diskussionen handlat om uppdrag och målsättning. Två viktiga delar av uppdraget är att analysera för- och
nackdelar att lägga evenemang – nationella såväl som internationella – i vårt aktiebolag i enlighet med
hur en del andra förbund agerar.
• Barn- och ungdomsutskottet har diskuterat uppdrag och målsättning och hoppas på tillskott efter
det utskick som gjordes där pingissverige bjöds in att anmäla intresse för medverkan. Beslöts också
att utskottet skulle involveras i arbetet med kränkande särbehandling som legat på Michael Helanders bord.
• Projekstödskommittén rapporterade att SBTF nu medverkar i en studie för att kartlägga hur veteranidrotten ser ut runt om i landet. Eskil Tyrberg driver projektet som ligger i linje med det arbete som
redan initierats i veterankommittén. Inom kort planeras också projektstödet till IF rullas ut där fokus
kommer ligga på ”bihållen verksamhet” på grund av situationen med COVID-19.
• Marknadsutskottet rapporterade via ordförande Petra Sörling att fokus nu ligger på att färdigställa
SBTF:s presentationsfolder. I dagsläget har också frågan med nya kontakter haft lägre prioritet på
grund av situationen med COVID-19.
• Ordförande Petra Sörling rapporterade att det i Förtjänstteckenkommittén skett ett grundläggande
arbete i samarbete med tjänsteman Patrik Björs Strand. Målsättning är att SBTF ska bli ännu bättre
på att nominera och dela ut diverse utmärkelser, bland annat på Riksidrottsförbundets årsstämma.
Rapporter
• UEM 2022.
SBTF har fått en intresseförfrågan om möjlighet att flytta UEM-ansökan från 2022 ett år framåt med
tanke på att UEM 2020 är uppskjutet. Max Ansbro får i uppdrag att undersöka frågan med kommunen i Eskilstuna och Eskilstuna BTK som agerar som medarrangörer.
• EM 2023 Malmö.
Fortsatt intresse och möjlighet från SBTF:s sida men nytt möte med Malmö stad har skjutits upp på
grund av situationen med COVID-19.
• World Veteran Tour Karlskrona.
Projektgruppen avvaktar beslut från ITTF huruvida touren/tävlingen kommer genomföras under 2020.
Beslut väntas inom kort.
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• World Table Tennis 2021.
Nytt intressant koncept och bolag lanserat av ITTF. SBTF har haft ett möte kring framtida evenemang.
Nya tävlingskoncept presenterade som kommer påverka hur bland annat Swedish Open kommer
arrangeras i framtiden. Ordförande Petra Sörling tillade att World Table Tennis är ett bolag som ägs av
ITTF och kommer hantera de kommersiella rättigheterna.
Internationellt
• UEM – uppskjutet. Ordförande Petra Sörling rapporterade att UEM 2020 är uppskjutet. Inget nytt
datum är känt i nuläget.
• VM i Busan har fått ett nytt datum, 27 september-4 oktober.
• TTX – SM-veckan är fortfarande aktuell, besked väntas i slutet av maj månad.
Övrigt
• Internationell kandidatur – statusrapport. Ordförande Petra Sörling rapporterade att sittande
president Thomas Weikert i dagsläget är den enda som aviserat sin kandidatur. Petra Sörling, FC
och sportchef Mikael Andersson har träffats för att diskutera kampanjsstrategi samt ta fram marknadsmaterial.
• Förbundsmöte 2021 – statusrapport. Nordvästra Götaland har efter fråga utttryckt intresse av
att arrangera mötet 2021. Kontakt förs nu vidare mellan SBTF.s Patrik Björs Strand och NVG:s Ronny
Ferm.
• Uppstartskonferens är planerad för styrelse och personal till sista helgen i augusti. FC återkopplar med förslag på ort och program.
Nästa möte
Nästa möte kommer hållas 14 maj 2020 klockan 19:00 via Teams.
Thomas Buza
Förbundschef
Svenska Bordtennisförbundet
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