
REFERAT FRA STYREMØTE I PARADIS TENNISKLUBB (PTK) 

 

 

Møtereferat 

 

Sak 16/20: Orientering om korona situasjon og nedstenging av BTA 

• Orientering: Fredrik orienterte om dagens situasjon. BTA ble stengt for all aktivitet på 

ubestemt tid 12. mars om ettermiddagen iht. nasjonale krav. Det er usikkert når 

aktivitet kan tas opp igjen. PTK er i løpende dialog med NTF og NIF mht. 

retningslinjer og videre aktivitet.  

 

Sak 17/20: Økonomiske konsekvenser korona. 

• Orientering: Fredrik presenterte økonomiske konsekvenser for klubben ved 3 

alternative scenarier: 

o Stengt, normal aktivitet starter etter påske 

o Stengt, normal aktivitet starter etter sommeren, men det tillates uorganisert 

bruk av baner fra etter påske 

o Stengt, normal aktivitet startet etter sommeren  

 

Scenariene viser et tap for PTK på ca. 300 000 kr i forhold til budsjett 2020 for alle tre 

scenarier. Tapte eksamensinntekter og tapte turneringsinntekter for Bergen Open og 

NM på 350 000 kr er allerede en realitet.  

Forutsetninger for å begrense tapet til 300 000 kr er blant annet at:  

o at kostnadsreduksjoner som diskutert i pkt. 03/20 iverksettes 

o at inntekter som diskuteres i pkt. 04/20 opprettholdes 

o at ansatte permitteres iht. pkt. 05/20 

Saksnr. Beskrivelse Sakstype 

16/20 Orientering om korona-situasjon og nedstenging av BTA Orientering 

17/20 Økonomiske konsekvenser korona Orientering 

18/20 Tiltak for å redusere kostnader under nedstengning Diskusjon 

19/20 Tiltak for å sikre inntekter (Force Majoure) Diskusjon 

20/20 Permittering av ansatte Beslutning 

21/20 Ivaretakelse av ansatte under permittering Diskusjon 

22/20 Årsmøte Diskusjon 

23/20 Eventuelt Diskusjon 

Dato 15.03.2020 kl. 15:00 

Sted Skype 

Til stede Ole Martin Skilleås, Nils Grindheim, Kenneth Aadland, Christer Olsen, 

Anders Eide (styreleder), Monica A. Mo, Monica Dalland Holsen, Fredrik 

Vabog (daglig leder), Per Grieg jr. (vara)   



 

Sak 18/20: Tiltak for å redusere kostnader under nedstenging av BTA 

• Diskusjon. Fredrik presenterte en liste med kostnadsreduserende tiltak inkl. strøm, 

varme, renhold, driftsmateriale, kontorrekvisita, telefon, reisekostnader trenere, lokal 

transport, varekostnad, personalkostnader. Disse gjennomføres iht. forslag fra Fredrik. 

o I tillegg sjekkes mulige besparelser på forsikringer og renter. 

o Monica, Per og Fredrik ser på mulighet for avdragsfrihet lån.  

 

Sak 19/20: Tiltak for å sikre inntekter (Force Majoure) 

• Diskusjon: Kultur- og idrettsnorge har en felles kampanje for å appellere til at man 

ikke skal kreve tilbakebetalt for avlyst aktivitet 

• NTF og NIF ser på juridiske virkemidler mht. å beholde innbetalte midler som følge 

av Force Majoure 

• Enkelte tennisklubber har lagt ut anmodning om at man støtter klubben og «freder» 

innbetalinger som er gjort for å støtte klubbene 

• PTK avventer tilbakemeldinger fra NTF og NIF mht. hvordan dette skal håndteres. 

• Målsetning er at man enten via oppfordring eller via Force Majoure ikke må 

tilbakebetale treningsavgifter. Må man det vil tapet bli betydelig høyere enn 300 000 

kr. 

 

Sak 20/20: Permittering av ansatte. 

• Beslutning: PTK har ikke aktivitet eller økonomi til å holde ansatte i lønnet arbeid når 

anlegget er stengt. Alle ansatte unntatt daglig leder permitteres, varsel sendes ut 

16.03.2020. Fredrik følger opp med eventuell bistand fra Monica H.  

Beslutningen var enstemmig.   

 

 

Sak 21/20: Ivaretakelse av ansatte under permittering 

• Diskusjon: Fredrik bistår de ansatte med å få sendt inn all nødvendig dokumentasjon 

til NAV senest siste ordinære arbeidsdag onsdag 18. mars. 

• Det kommer nye regler for permittering som er forventet å ivareta arbeidstakere bedre 

torsdag 19. mars.  

• PTK ønsker å ivareta ansatte best mulig under permittering. Mulige tiltak diskuteres 

på neste styremøte. 

 

 

Sak 22/20: Årsmøte 

• Diskusjon: Årsmøtet er utsatt. Siste frist for gjennomføring av årsmøte er utsatt til 

senest 15. juni. 

• PTK avventer tilbakemeldinger fra NTF m.fl. knyttet til mulighet for elektronisk 

gjennomføring eller gjennomføring med fullmakt.  

• Regnskap og årsberetning forventes ferdig innen 1. april da det kreves blant annet for 

samordnet rapportering og søknad om momskompensasjon som har søknadsfrist 30. 

april. Følges opp av Fredrik/Monica M. 

• Kontrollkomite lager sin årsrapport så snart revidert årsregnskap foreligger, etter 

gjennomgang med Fredrik og Monica M. Følges opp av Fredrik/Monica M. 



Sak 23/20: Eventuelt 

 

• Utsettelse av ATP Challenger Bergen som følge av Korona ble diskutert. 

 

• Godtgjørelse for spillere på elitelaget. Det foreligger en styrebeslutning fra styremøte 

21. mars 2019 om at spillere på elitelaget ikke skal motta godtgjørelse for deltakelse 

på elitelaget. For å trekke de beste spillerne kan det være behov for mindre betalinger 

til toppspillerne. Denne sak tas opp på neste styremøte. 

 

 

Neste styremøte er satt til: 

Søndag 22. mars kl. 15:00-16:30 via Skype 

Planlagt møte onsdag 18. mars kl. 19:00 utgår. 

 


