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Referat fra Styremøte i Paradis Tennisklubb (PTK) 

 

Agenda 

Saksnr. Beskrivelse Sakstype 

01/20 ATP Challenger 90 Bergen, involvering ATP Challenger 

Bergen. 

Beslutning 

01/21 Bruk av aktivitetsfond som lån for realisering av ATP 

Challenger Bergen. 

Beslutning 

 

Møtereferat 

Sak 1/20: ATP Challenger 90 Bergen, involvering ATP Challenger 

→ Vedtak: Styret er enstemmig enig, positiv og entusiastisk til PTKs involvering i ATP 

Challenger 90 turnering i Bergen gjennom eierskap i ATP XYZ Bergen AS.  

 

Klubben forplikter seg til å:  

- stille baner og ansatte tilgjengelig uten kostnad under arrangementet (verdi 200 000 kr +). 

- stille 100-150 frivillige for gjennomføring av turneringen. Flere av disse vil være frivillige 

ledere som vil bistå prosjektet fra februar 2020. 

- oppgradere lysanlegget slik at dette tilfredsstiller krav til ATP.  

 

Klubbens betingelser: 

1. Eierandel i aksjeselskapet må reflektere den kostnad og innsats som legges ned av klubben, 

minimum 25 %.  

2. Paradis TK disponerer 2 stk wild card i single og 1 stk wild card i double.  

3. Eventuelle skader på anlegget som følge av ATP XYZ Bergen som ikke dekkes av klubbens 

forsikring skal dekkes av ATP XYZ Bergen AS. 

4. Desicion gate 1 er ved dags dato og er godkjent. Decicion gate 2 er i forkant av innbetaling til 

ATP (juli 2020). Største betalingsrate skjer ved betaling av premiepenger mm til ATP. Dette 

utgjør ca 700 000 kr. Dersom man ikke klarer å dekke disse kostnader gjennom genererte 

Dato 21.01. 2020 

Sted BTA 

Til stede Ole Martin Skilleås, Nils Grindheim, Anders Eide (styreleder), Monica Mo, 

og Fredrik Vabog (daglig leder).  

 

 

Christer Olsen, Monica Dalland Holsen, Kenneth Aadland og Per Grieg jr. 

(vara) var ikke tilstede. Christer Olsen og Monica Halland Holsen ga sin 

tilslutning til vedtak i sak 1/20 i forkant av møtet.  
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inntekter og de økonomiske innskuddene fra AS (som utgjør 500-600 000 kr) skal prosjektet 

avsluttes. Det er da lite sannsynlig at man vil klare å generere de nødvendige inntekter i resten av 

prosjekttiden.  

5. Salg i resepsjon og kjøkken driftet av PTKs frivillige under arrangementet tilfaller Paradis TK 

som normalt. 

6. PTK kan tilby sponsorater i turneringen til firma i motytelse for oppgradering av anlegget, som 

f. eks konsulent for lysforespørsel og innkjøp av nye lys, utbedring av sprekker i bane med mere. 

Dette avklares i hvert tilfelle med ATP XYZ Bergen AS.  

7. Det etableres en tidslinje med periodiserte milepæler knyttet til økonomi og fremdrift. 

Prosjektleder rapporterer økonomi og fremdrift månedlig mot denne tidslinje. 

8. Et eventuelt overskudd fra prosjektet brukes primært til å videreutvikle turneringen i Bergen.  

 

Oppfordringer fra PTK: 

- NTF sin involvering formaliseres. 

- Prosjektleders rolle formaliseres mht omfang og ytelser. 

 

 

  

Sak  01/21: Bruk av ATP aktivitetsfond til ATP Challenger Bergen 

→ Vedtak: Aktivitetsfondet kan benyttes til ATP XYZ Challenger Bergen. Utbetaling skal i hvert 

tilfelle godkjennes av PTK styret. Bruk skal defineres som lån med formål om 

tilbakebetaling. Risiko ved bruk av klubbens midler må reflekteres i klubbens 

eierandel i aksjeselskapet.  

 

 


