Referat fra styremøte i Paradis Tennisklubb (PTK)
Dato:

23. juni 2020 (kl 17:30 – 20:00)

Sted:

BTA

Deltagelse:
Styremedlemmer
Anders Eide, styreleder
Christer L. Olsen, nestleder
Kenneth Aadland
Nils Grindheim
Monica Dalland Holsen
Jeannette Cabrera Diaz Pequeño
Kjell Ove Røsok
Matt Duke
Andre
Fredrik Vabog, daglig leder

Tilstede
X
X

Ikke tilstede

X
X
X
X
X
X (til 19)
X

Agenda
Saksnr.
60/20
61/20
62/20
56/20
63/20
64/20
65/20
66/20
67/20

Beskrivelse
Godkjenning av agenda og møteinnkalling
Godkjenning av møtereferat fra forrige styremøte
Oppdatering om utvalgte oppfølgingssaker
Rollefordeling i nytt styre
Endelig valg av leverandør av hallbelysning
Lønnssystem i PTK
Sportslig utvikling for breddetennis
Kulturbygging
Eventuelt

Referat
60/20 Godkjenning av agenda og møteinnkalling
Godkjent
61/20 Godkjenning av møtereferat fra forrige styremøte
Referat fra styremøte 8. juni ble godkjent og signert.
62/20 Oppdatering om utvalgte oppfølgingssaker
40/17 Planprosess for utebaner og padeltennis

Intet nytt

21/19 ATP Challenger

Intet nytt
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Sakstype
Beslutning
Beslutning
Orientering
Diskusjon/beslutning
Beslutning
Diskusjon/beslutning
Orientering
Diskusjon

67/19 Regnskap 3. kvartal 2019

Intet nytt.
Kjell Ove tar kontakt med Monica

17/20 Økonomiske konsekvenser korona

Vi har fått tildelt 50.000 kr fra
Sparebanken Vests "koronafond"

20/20 Permittering ansatte

Alle er tilbake i jobb. Én trener har
fått akseptert ulønnet ferie til august

52/20 Gjenåpning av treningssenter

Gjenåpnet. Kampanje er startet

53/20 Avklaring koronakompensasjon basert
på klager fra konkurranseforeldre

Forslag til kompensasjon er sendt ut.
Ingen negative tilbakemeldinger

55/20 Fast ansettelse av ny rekruttansvarlig

Claudio Rivera er ansatt

57/20 Ekstraordinært ting

Anders redegjorde for beslutningene
på tinget

56/20 Rollefordeling i nytt styre
Personale og organisasjonsutvikling:
Strategi og PR:
Økonomi:
Sponsor:
Sport:
Treningssenter:
Arrangement:
Mangfold:
Hallkomite:

Monica Dalland Holsen
Kenneth Aadland
Kjell Ove Røsok
Jeannette Cabrera Diaz Pequeño
Nils Grindheim
Christer L. Olsen
Matt Duke og Nils Grindheim
Jeannette Cabrera Diaz Pequeño og Matt Duke
Per Grieg (varamedlem)

66/20 Kulturbygging
Sammenlignet med mange andre tennisklubber i Norge, har PTK lite med negative
tilbakemeldinger fra medlemmer og foreldre, og tilbakemeldingene i PTKs
medlemsundersøkelser har vært positive. Klubben har likevel mottatt henvendelser fra
foreldre som mener at spillerne blir forskjellsbehandlet. Styret hadde en grundig diskusjon
av henvendelsene. Foreløpig vurderer styret at noen tilfeller kan være uheldig
forskjellsbehandling, mens noen tilfeller kan være godt ment men at begrunnelsen ikke er
godt nok kommunisert. Styret ønsker å gå dypere i saken. Styret ønsker at BTA skal være
stedet der man ønsker å være.
Aksjon: Matt, Jeannette, Nils og Fredrik ser nærmere på hvordan vi kan jobbe videre med
kulturbygging.
63/20 Endelig valg av leverandør av hallbelysning
I styremøte 8. juni innstilte styret på leverandør til nytt lysanlegg. Etter denne
beslutningen mottok styret påstand om at beslutningen var gjort på basis av feilaktig
informasjon. Styret har gått gjennom prosessen som lå til grunn for innstillingen og
informasjon mottatt etter innstillingen, men styret har ikke avdekket at det var holdt
tilbake informasjon for styret, og konkluderte at innstillingen 8. juni var godt begrunnet.
Etter innstillingen har PTK imidlertid fått ny informasjon om tekniske muligheter som kan
tilfredsstille vår krav til en vesentlig lavere pris, og styret ønsker å undersøke denne
muligheten nærmere.
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Beslutning:
1. Leverandøren av denne nye tekniske løsningen må levere lysberegninger som vi
kan sammenligne med lysberegninger fra andre tilbydere
2. Vi engasjerer en ekstern lyskonsulent som skal vurdere de mottatte tilbudene
3. Leverandørene som ble innstilt i styremøte 8. juni blir informert om at endelig
beslutning er utsatt og at vi engasjerer lyskonsulent
64/20 Lønnssystem i PTK
Saken ble utsatt
65/20 Sportslig utvikling for breddetennis
Saken ble utsatt
67/20 Eventuelt
Intet under eventuelt
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