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Fungerende President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de
fremmøtte representantene velkommen.

Sak 1

GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER
De fremmøtte representantene ble enstemmig godkjent.
Følgende representanter var til stede:
Bergen SK
Rolf Torsvik
Bærum SK
Stefan Zaborowski
Inger Røst
Grimstad SK
Kjetil Kollstrøm
Hafrsfjord SK
Jorunn Roaldsøy
Larvik SK
Signe Hjartland
Lysaker SK
Janne Lofstad
Moss SK
Petter Hermansen
Oslo SK
Nina Kristin Haugen
Sagene SK
Jørn Arne Jørgensen
Styret

Ida Sønju
Per Olav Fjellgaard
Frank Wikne
Jim Andre Dahl
Randi Skagestad Stray
Henning Hegbom

Landslagstrener:
Repr. for NSqF

Daan van der Dussen (ikke stemmeberettig)
Reidun Ribesen (generalsekretær, ikke stemmeberettig)

= stemmeberettiget. Totalt 15 stemmeberettige representanter.

Sak 2

GODKJENNING AV SAKSLISTE OG FORRETNINGSORDEN
Saksliste, forretningsorden og tidsplan ble enstemmig godkjent etter en liten
endring av tidsplanen.

Sak 3

VALG AV DIRIGENT, REFERENT OG 2 UAVHENGIGE
REPRESENTANTER FOR UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL

3.1

Inger Røst ble valgt til dirigent og Jørn Arne Jørgensen til å føre talerliste og
kontrollere at forretningsorden følges.

3.2

Reidun Ribesen og Janne Lofstad ble valgt til referenter.
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Nina Kristin Haugen fra Oslo SK og Stefan Zaborowski fra Bærum SK ble
valgt til å underskrive protokoll.
PRESENTASJONER
Anlegg: Representanten fra Hafrsfjord SK, Jorunn Roaldsøy, holdt en kort
presentasjon sammen med medlem i Anleggskomiteen, Henning Hegbom om
hvordan Hafrsfjord SK har presentert sin anleggssituasjon for kommune og
Idrettsråd med tanke på bedre levevilkår for klubben.
Presentasjonen ble tatt godt i mot, og styret takker for en flott presentasjon.
Særforbundenes fellesorganisasjon (SFF):
Christian Bergan hadde en flott presentasjon av SFF som også Norges
Squashforbund er medlem av (sammen med 45 andre særforbund) Viser her til
eget vedlegg.

Sak 4

BEHANDLING AV ÅRSRAPPORTEN

4.1

Styrets årsberetning for 2008, ingen kommentarer. Fra årsberetningen for 2009
var det en bemerkning fra Jørn Arne Jørgensen vedrørende Norgesserien.
Han etterlyste forslag / etterspørsel for om mulig å fortsette med dette
arrangementet. Saken videresendes Arr / Turneringskomiteen. Styrets
årsberetninger for 2008 og 2009 tas til orientering.
Komiteenes årsrapporter; Det ble gitt ros til leder av Utdanningskomiteen
Signe Hjartland for hennes arbeid med Junior-trenerheftet.
Videre ble det foreslått at Sponsor / Mediakomiteen går i gang med en
anskaffelsesprosess.
Fra årsrapporten for 2009 til Arr / Turneringskomiteen kom det inn flere
forslag til forbedring som følger: Passe på at kommende sesongs arrangement
ikke kolliderer med landslagssamlinger eller aktuelle internasjonale
turneringer. Nordisk leir, eventuell juniorliga ble også foreslått.
Alle innspill ble tatt i mot med takk og vil bli behandlet i komiteen.

4.2

Samtlige komiteers beretninger tas til orientering.

Sak 5

BEHANDLING AV REGNSKAP
Generalsekretæren orienterte om regnskapet fra 2008 og 2009.
Anmerkninger. Jorunn Roaldsøy fra Hafrsfjord Squashklubb stilte spørsmål til
stevne- og aktivitetskostnadene (som lå under budsjettet) og mente at styret
burde satse mer på rekruttering og utvikling av spillere. Styret tar dette til
etterretning og opplyste at de allerede er i gang med tiltak som for eksempel
videreføring av SFO.
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Representanten fra Sagene Squashklubb, Jørn Arne Jørgensen kommenterte
balansen som sikkert kunne økes (ref. kontoret / aksjeposten til forbundet).
Han bemerket også dårlig (for lite) budsjettering på personalkostnader.
Etter ovennevnte anmerkninger ble årsregnskapene for 2008 og 2009
enstemmig godkjent.

Sak 6

TILSETTE REVISOR OG FASTSETTE HONORARET.
Styret fikk fullmakt fra Tinget til å tilsette revisor og fastsette hans honorar.

Sak 7

BEHANDLING AV INNKOMNE FORSLAG OG SAKER
Det var flere forslag til endringer / strykinger i lovheftet og forbundets
bestemmelser som var foreslått av styret, det meste uproblematiske ting og en
del skrivefeil.
Forslag til endringer / strykninger i lovene var som følger:
Side 3: Punkt 9 – Endres til Brudd på Konkurranse – Spilleregler
Side 4:§ 2 , 4 avsnitt Norges Squashforbund et parti politisk nøytral
organisasjon.Parti politisk strykes
Side 4: Siste avsnitt Innen januar måned o.s.v. foreslås endret til: Innen frist
hvert år o.s.v.
Side 5: § 8 – Forbundstinget, første setning endres til som holdes annen hvert
år
Side 6: §9.3 – Reiseutgifter, 2 avsnitt, 2 linje – for formenn endres til – for
ledere for kvinnekontakten o.s.v. strykes
Side 7: § 11 - Forbundets oppgaver 10a og 10 b endres til Annen hvert Ting
Kvinnekontakt strykes
Side 9:§14 – Styret Forbundets – s èn strykes
Følgende endringer i bestemmelser var foreslått fra styret:
Side 11:Punkt 1.2.5 strykes, nytt forslag som følger:
Utenlandske statsborgere med tilhørighet i en norsk squashklubb kan fritt
delta i alle approberte turneringer bortsett fra NM individuelt og lag.
Side 12:Norges Squashforbund (skrives i ett ord)
Side 13:Punkt 7.3 Hele punktet strykes.
Side 14:Punkt 7.5 Kun den første setningen beholdes, det øvrige strykes.
Side 14:Punkt 9. Brudd på (føyes til) Konkurranse – spilleregler
Side 15:10 Forsikring endres til: Alle medlemmer som deltar i turneringer og /
eller organisert trening, både på klubb , krets , nasjonalt eller internasjonalt
nivå må være forsikret. Man er forsikret når lisens er betalt. (gjelder aktive fra
13 og og oppover) Barn under 13 år er dekket av NIF`s Barneidrettsforsikring.
Side 15:12.1 Norges Squashforbund skrives i ett ord.

7.1

Forslagene vedr. endringer / strykinger i lovene opplistet her (fra side 3 t.o.m.
side 9) ble enstemmig godkjent. Lovene oppdateres og sendes ut til alle
klubber. Vedtak: Enstemmig
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Styrets forslag til endring i bestemmelsene under punkt 1.2.5 ble nedstemt.
Representanten fra Oslo Squashklubb, Nina Kristin Haugen, kom med
følgende motforslag ”Deltagelse i NM individuelt krever norsk
statsborgerskap. Utenlandske statsborgere som har fast bostedsadresse i
Norge, og har bodd i landet mer enn ett år, gis anledning å søke forbundet
om å få delta i NM individuelt.
Søknaden må kunne dokumenteres sendt senest 2 måneder før det
aktuelle mesterskapet. Hvis formalia er i orden skal søknaden
godkjennes”
Vedtak: Godkjent med 7 stemmer for – 6 stemmer i mot – 1 stemme blank.
(Henning Hegbom fra styret var ikke til stede under denne stemmeavgivingen).
Endringen rettes opp i bestemmelsene
Forslag til endringer av turneringsbestemmelse og huskeliste (eget vedlegg) ble
gjennomgått og med en rettelse (for at begge skrivene skulle jamføres) ble
forslaget tatt opp til votering.
Vedtak: Styrets forslag til endringer i turneringsbestemmelser og huskeliste
ble enstemmig godkjent..
De nye bestemmelsene sendes alle klubber og vil i tillegg bli lagt ut på
forbundets hjemmeside.
7.2

Sak 8
8.1

Sak 9

Styrets forslag om å sette i gang et prosjekt som utreder et eget Riksanlegg
ble godkjent. Vedtak enstemmig: Forbundet nedsetter en komité
som skal starte med en prosjektering til et eget Riksanlegg for forbundet.
Utredningen skal legges fram på Ledermøtet i 2011.
FASTSETTE KONTINGENT / AVGIFT
Styrets forslag om å heve kontingenten fra kr. 2400.- pr. år til kr. 2800.- pr år
ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Klubbkontingenten heves til kr. 2800 pr år
gjeldende fra 2011.
VEDTAK AV LANGTIDSPLAN OG BUDSJETT

9.1

Fungerende President Ida Sønju orienterte om status av Langtidsplan som går
fram til 2012.

9.3

Budsjett for både 2008 og 2009 ble fremlagt og Reidun Ribesen redegjorde for
styrets budsjettforslag.
Etter en kort debatt og en del justeringer ble budsjettene for 2008 og 2009 tatt
til etterretning. De redigerte budsjettene sendes alle klubber.
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VALG
Valgkomiteen leder Tor Christian Evensen hadde dessverre ikke mulighet å
delta på Tinget, det hadde heller ikke medlem av komiteen, David Løite.
Valgkomiteens innstilling ble derfor presentert av Generalsekretæren.
Valgkomiteens forslag til nytt styre var som følger:
President:
Visepresident:
Styremedlemmer:

Varamedlemmer:

Ida F. Sønju, Lysaker Oslo SK (2 år)
Inger Røst, Bærum SK (4 år)
Signe Hjartland, Larvik SK (4 år)
Per Olav Fjellgaard, Lovund SK (ikke på valg, 2 år igjen)
Frank Wikne, Åsane SK (ikke på valg, 2 år igjen)
Jim A Dahl, Tromsø SK (ikke på valg, 2 år igjen)
Randi Skagestad Stray, Bærum SK (4 år)
Det var ingen skriftlige forslag til 3.varamedlem, men det
kom inn et benkeforslag fra representanten fra Lysaker
SK, Janne Lofstad, på Edvard Hegbom fra Voss SK.

Valgkomiteens forslag samt benkeforslaget fra Lysaker SK ble enstemmig
godkjent.
10.6

Valg av ny Valgkomite. Styret ba om Tingets mandat til å komme med et
forslag til ny Valgkomite på et senere tidspunkt.
Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig godkjent av Tinget.

10.7

Sak 11

Representanter til Ting og møter i de organisasjoner forbundet er
tilsluttet.
Tinget gav styret fullmakt til å velge representantene selv.
BESTEMMELSE AV NESTE FORBUNDSTING
Tinget gav styret fullmakt til å bestemme tid og egnet sted for neste
forbundsting.Tinget må avvikles innen utgangen av april 2012.
Det ble overrakt blomster til tillitsvalgte som gikk ut av styret.
Som takk for god gjennomføring av Tinget ble det overrakt blomster til
dirigenten. Landslagstrener mottok også en bukett som takk for god innsats så
langt.
Ida Sønju avsluttet Tinget med å takke delegatene for tilliten og så fram til et
fruktbart arbeid med det nye styret.

Tinget 2010 ble avsluttet kl. 18.00 (en time etter skjema)
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Protokollen godkjennes herved:

-----------------------------------Stefan Zaborowski, Bærum SK
09.03.10

-------------------------------------Nina Kristin Haugen, Oslo SK
09.03.10

……………………………
Reidun Ribesen
09.03.10
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