From: Gunnar <gunnar.egidius@gmail.com>
Sent: Tuesday, March 6, 2018 1:05:01 PM
To: Paradis Tennisklubb
Subject: Saker/tema som ønskes belyst/tatt opp på årsmøtet i Paradis Tennis Klubb 20 mars 2018.

Viser til innkalling til årsmøte med oppfordring til å melde inn saker/tema som ønskes tatt opp.
Til årsmøtet i fjor den 20 mars 2017 meldte jeg inn 4 saker, se kopi av email under. Det var kun
en av disse (nr 4) som ble behandlet slik det bør kunne forventes. Når en kom til «andre» saker
på dagsorden ble møtet hastig avsluttet fordi det da var allerede brukte lenger tid enn planlagt.
Jeg ber derfor om at punkt 1, 2 og 3 igjen settes opp på dagsorden for dette årsmøtet og at det
settes av god nok tid til disse og andre saker. Dersom møtet da ser ut til å bli for langt vil jeg
foreslå at en kutte ned på opplesning av rapporter etc.
Når det gjelder punkt 3 bør bruk av sosiale mediers rolle i arbeidet med å profilere BTA og PTK
både mot eksisterende medlemmer og generelt gis fokus.
For å gjøre det mulig for medlemmene som ønsker det å forberede seg til fremleggelse og
presentasjon av årsregnskap og resultat anmoder jeg om at et detaljert regnskap gjøres
tilgjengelig i god tid i forkant. Regnskapet må jo nødvendigvis være klart i god tid for revisjon
og for kontrollkomite og det kan enkelt gjøres tilgjengelig elektronisk. I fjor ble disse tallene
gjort tilgjengelig kun svært kort tid i forkant av årsmøtet og da i sammenfattet form.
Jeg ber også om at det samtidig fremlegges en oversikt og beskrivelse av de KPIen det styres
etter for de forskjellige avdelingene, med en historisk utvikling for måltallene siden de ble tatt i
bruk.
I disse #Metoo tider vil jeg også anbefale at det settes opp et eget punkt om klubbens håndtering
og retningslinjer når det gjelder trakassering og mobbing.
Ta kontakt om det er noe av dette som er uklart.
Mvh
Gunnar

From: Gunnar [mailto:gunnar.egidius@gmail.com]
Sent: 6. mars 2017 13:23
To: Paradis Tennisklubb <paradistk@hotmail.com>
Subject: Saker/tema som ønskes belyst/tatt opp på årsmøtet i Paradis Tennis Klubb 20 mars
2017.
Håper og tror flere av sakene/temaene under allerede er tiltenkt en plass på dagsorden, men siden
det er svært så lite informasjon om hva som skjer i klubben som tilflyter oss «vanlige»
medlemmer ber jeg om at følgende legges frem for årsmøtet 2017.
1.

Paradis Tennis Klubb har siden den ble startet for rundt 30 år siden hatt som grunntanke å
fokusere på å bygge bredde, mantraet har vært «bredde er grunnlaget for elite». Dette har
klubben i perioder lykkes godt med. På midten av 2000 tallet var PTK en av de største klubbene i
Norge om en talte aktive spillere i aldersbestemte klasser og også om en så på antall deltagere fra
PTK i nasjonal turneringer. Ifbm med realisering av Bergen Tennis Arena prosjektet ble det
formulert en visjon om å skape «Norges beste tennismiljø», dette er senere blitt til «Norges beste
tennis klubb» i diverse fora uten at det er blitt nærmere definert hva som legges i dette. Det er
naturlig at styret legger frem for årsmøtet hvilken visjon/strategi klubben skal ha og at dette
forankres blant klubbens medlemmer på årsmøtet. Det må minimum beskrives hvilke konkrete
målsetninger en skal ha og når disse skal søkes nådd. Det må også beskrives hvordan det skal
måles om en når målsetningene og det må legges frem konkrete handlingsplaner.

2.

Paradis Tennis Klubb har i alle år støttet sine mest aktive spillere gjennom «sponsing» i form av
lave treningsavgifter (under selvkost), reisestøtte, gratis baner til egentrening, etc. Som motytelse
har spillerne og deres foresatte deltatt på dugnadsarbeid, i mange år var dette en reell belastning
både fysisk og tidsmessig. Når Bergen Tennis Arena ble realisert åpnet det seg ny muligheter
med mye større ressurser til fordeling. Det er naturlig at det er full åpenhet/transparens om
hvordan disse godene nå fordeles. Styret bør derfor legge frem for årsmøtet en oversikt over
hvilke subsidiering som gis de forskjellig spillergruppene, beskrivelse av sponsing som gis
individuelle spillere og hvilke motytelser Paradis Tennis Klubb får i begge tilfeller. Det
forutsettes at NIF/NTF sine regler for sponsing formelt overholdes. Det er naturlig at årsmøtet
godkjenner rammene for subsidiering av spillergrupper og individuell sponsing som en del av
budsjettbehandlingen.

3.

I motsetning til de «gamle» klubbene, spesielt på Østlandet, har PTK alltid slitt med å beholde
medlemmer etter de slutter som aktive eller slutter på tenniskurs. En stor og stabil
medlemsmasse er et grunnfjell for en idrettsklubb, det er her en finner ressurser når en klubb
havner i en bølgedal ressursmessig. PTK bør ha et uttalt mål om å holde på «ikke aktive»
medlemmer og styret bør legge frem en plan på hvordan dette kan oppnås. En nøkkel her er mye
bedre informasjon/ kommunikasjon med medlemmene som IKKE er aktive spillere eller
foresatte til disse. De som er på anlegget jevnlig holder seg oppdatert gjennom uformelle kanaler,
til andre «perifere» medlemmer tilflyter det nesten ingen ting. Det bør ikke være slik at eneste
kommunikasjon klubben har med sine ikke aktive medlemmer er en årlig faktura og en
innkalling til årsmøte.

4.

Historisk har enkelte utvalgte ansatte får gratis medlemskap i Paradis Tennis Klubb. Dette er en
forskjellsbehandling som bør opphøre. Det er naturlig at årsmøtet fatter vedtak om at enten blir
alle ansatte automatisk medlemmer av klubben (innebærer en kostand for klubben da avgiften til
NTF må betales). Alternativt gjøres medlemskap til et personlig valg en selv betaler for. For
ordnes skyld poengteres det at ansatte ikke har stemmerett på årsmøtet selv om de er medlemmer
av klubben.
Til tidligere årsmøtet har det blitt sendt ut sammenstilling av regnskap og budsjetter i siste liten.
For at interesserte skal få anledning til å gå igjennom tallene i tide ber jeg om at disse gjøre
tilgjengelig så fort de er tilgjengelig, selv om andre sakspapirer ikke er klare, i dagens
elektroniske verden bør dette være enkelt å få til.
Mvh
Gunnar Egidius

