
REFERAT FRA STYREMØTE I PARADIS TENNISKLUBB (PTK) 

 

 

Møtereferat 

Sak 24/20 Godkjennelse av agenda og møteinnkalling 

• Avklaring årsmøte ble tatt opp under eventuelt som en fortsettelse på sak 22/20 fra 

styremøte 15.03.2020 

• Agenda og møteinnkalling ble enstemmig godkjent.  

 

Sak 25/20 Godkjenning av møtereferat fra de to siste styremøtene 

• Referat fra 20.02.2020 ikke ferdigstilt. Kenneth ferdigstiller for sirkulasjon og 

godkjenning snarest 

• Referat fra 15.03.2020 godkjent av samtlige uten endringer 

 

• Sak 18/20 fra møtereferat 15.03.2020 Tiltak for å redusere kostnader under 

nedstenging av BTA. Til fortsatt oppfølging: 

o I tillegg sjekkes mulige besparelser på forsikringer og renter. 

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

• Sak 21/20 fra møtereferat 15.03.2020: Ivaretakelse av ansatte under permittering 

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

diskuteres på neste styremøte. Se sak 28/20. 

 

 

Sak 26/20 Godtgjørelse for spillere på eliteserielagene 

• PTK ønsker å hevde seg i elitedivisjonene. Det vil ikke alltid være mulig med kun 

lokale spillere. Erfaringene fra 2019 der man oppnådde gull i eliteserien for herrer 

Saksnr. Beskrivelse Sakstype 

24/20 Godkjenning av agenda og møteinnkalling Orientering 

25/20 Godkjenning av møtereferat fra de to siste styremøtene Beslutning 

26/20 Godtgjørelse for spillere på eliteserielagene Beslutning 

27/20 Kunngjøring til medlemmer ifm. aktivitetsstans Beslutning 

28/20 Tjenestepensjon ved permitteringer i koronakrisen Beslutning 

29/20 Eventuelt  

Dato 22.03.2020 kl. 15:00-16:30 

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),  

 

Fraværende: Per Grieg jr. (vara)   



med 2 ikke lokale spillere på laget er generelt god. For å få tak i de beste spillerne kan 

det være behov for å betale kompensasjon. 

 

• Beslutning 1: Divisjonslagene kan forsterkes med spillere som ikke har sin tilhørighet 

i Bergen. Dette erstatter tidligere vedtak i sak 10/19 i Referat styremøte 21. mars 2019. 

Beslutningen var enstemmig. 

 

• Beslutning 2: PTK kan betale spillere for å representere Paradis TK i divisjonstennis. 

Dette erstatter tidligere vedtak i sak 10/19 i Referat styremøte 21. mars 2019. 

Beslutningen var enstemmig. 

 

Hovedtrener har etterspurt 50 000 + 10 000 kr (ved seriegull) til disposisjon for 

elitedivisjonstennis, som inkluderer betaling til 2 spillere, mat og drikke, strenging, 

fysio/massasje m.m. Klubben er i en vanskelig økonomisk situasjon og vil avklare 

følgende før eventuell beslutning om økonomisk tilskudd.  

1. Avklare at de to aktuelle spillerne signerer ved foreslått beløp. Hovedtrener 

avklarer, Fredrik/Anders informerer hovedtrener 

2. Se på muligheter for egen sponsor av divisjonslaget som dekker disse utgiftene 

mot sponsoravtale og profilering på drakter etc. 

3. Avklaring mot NTF om sannsynlighet for at divisjonstennis vil gjennomføres som 

planlagt i 2020 (Fredrik) 

Etterskrift: Frist for klubbovergang er 1. april, dvs at avklaring om omfang betaling 

spillere senest må fattes på neste styremøte. 

 

Sak 27/20 Kunngjøring til medlemmer ifm. aktivitetsstans 

• Daglig leder presenterte forslag til skriv der medlemmer oppfordres til å ikke kreve 

refusjon for tiden hallen er stengt. Skrivet finpusses mht. å gi medlemmer et mulig 

valg om delvis kompensasjon. Det vurderes om det skal sendes separat skriv til 

tennismedlemmer og treningsmedlemmer da tennismedlemmer antas å være de mest 

lojale mot klubben. 

• Beslutning: Fredrik, Monica og Christer får fullmakt til å utarbeide endelig utgave 

som sendes til medlemmene tirsdag 24.03.2020. Beslutningen var enstemmig.  

 

Sak 28/20 Tjenestepensjon ved permitteringer i koronakrisen 

• Det vises til sak 21.20 fra styremøte 15.03.2020 vedrørende ivaretakelse av de ansatte 

under permittering. Daglig leder la frem forslag om at tjenestepermisjon skal 

videreføres for de ansatte under korona-permittering. Månedlig kostnad er ca 11 000 

kr.  

• Beslutning: Tjenestepensjon videreføres ved permitteringene i koronakrisen. 

Beslutningen var enstemmig.  

 

 



Sak 29/20: Eventuelt 

• Årsmøtet: NIF godkjenner elektroniske årsmøter. PTK ønsker primært å gjennomføre 

med medlemmer til stede og avventer dermed foreløpig årsmøtet. Siste frist for 

gjennomføring er 15. juni, og innkalling kan dermed senest sendes ut 15. mai. 

Avtroppende styremedlemmer Ole Martin og Monica M er positive til å sitte frem til 

forsinket årsmøte.   

 

 

 

Neste styremøte er satt til: 

Søndag 29. mars kl. 17:00-18:00 via Skype 

 


