
Jevnaker Bordtennisklubb - Styremøteprotokoll nr. 4 - 17. februar 2022 
 
Tilstede: 
Leif Harald Svendsbråten, Yngve Midtfjell, Lene Skogen, Håvard Sataøen og Thomas Møller. 
 
Ikke tilstede: 
Pia-Helén Fagerslett 
 
Saker: 
 
Sak 1 - Bekrefte årsmøtevedtaket om sammensetning av valgkomité 
Årsmøteprotokollen ble gjennomgått. Sak nr. 7 fra JBTKs årsmøte 21. januar 2022, der valgbarheten 
til Yngve Midtfjell ble vedtatt sendt til overordnet organ for vurdering. Etter at NBTFs lovkomité 
enstemmig tolket det slik at Midtfjell ikke plikter å tre ut av valgkomiteen, så fattet JBTK-styret 
enstemming vedtak om å bekrefte ham som leder i klubbens valgkomité - med Lene Døhlen-Jacobsen 
og Olof Götestam som medlemmer. VEDLEGG 1 
 
Sak 2 - Utvidet treningstilbud på tirsdager 
Fra og med 22. februar 2022 blir det åpne treninger for alle JBTK-medlemmer hver tirsdag kl. 18-20. 
Akkurat som på mandager og fredager. Vedtaket omfatter også at JBTKs damespillere disponerer 
hallen fram til kl. 18:00. De kan også delta etter kl. 18. 
 
Sak 3 - Klubbmesterskapet 2022 
Det utsatte klubbmesterskapet er vedtatt terminfestet til 25. og 26. mars 2022, med samme program 
som opprinnelig. Invitasjon og påmeldingsinformasjon kunngjøres på hjemmesiden. 
 
Sak 4 - Rekruttrankingstevnet 2022 
Det utsatte rekruttrankingstevnet er vedtatt terminfestet til lørdag 23. april 2022. Invitasjon og 
påmeldingsinformasjon kunngjøres på hjemmesiden. 
 
Sak 5 - Status nye bordtennisbord, nett og barrikader 
Ny utsettelse medfører at bestilte bord tidligst sendes fra fabrikk i uke 19. BTEX.no tilbød alternativ 
modell tidligere, men det ble vedtatt å vente på gjeldende bestilling. 
 
Sak 6 - Oppførsel på trening og i konkurranser 
Diskusjon; med vedtak om å understreke at voksne medlemmer må oppføre seg voksent. 
Enkeltepisoder gjennom sesongen er over grensen av hva som er akseptabelt. Voksne JBTK-
medlemmer skal være gode forbilder for våre yngre medlemmer og alle andre.  
 
Sak 7 - Oppførsel i det offentlige rom og i sosiale medier 
Diskusjon; med vedtak om å understreke at ethvert medlem i Jevnaker BTK er forpliktet til å opptre 
lojalt overfor klubbens regler og vedtak, samt unngå offentlig og illojal adferd som kan sette klubben 
i et dårlig lys. JBTK tillater og ønsker meningsytringer, tilbakemeldinger og forslag fra sine 
medlemmer, men disse skal sendes inn gjennom «Forslagskassen» på hjemmesiden. Da vil de bli 
vurdert behandlet av styret. 
 
Sak 8 - Treningsledelse 
Diskusjon; med vedtak om å formidle klubbens syn til trenerne via personlige samtaler. 
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Referent 
Thomas Møller 

https://www.jbtk.net/wp-content/uploads/2022/02/Svar-fra-NBTFs-lovkomite.pdf
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