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Referat fra styremøte i Paradis Tennisklubb (PTK) 
 

Dato: 18. august 2020 (kl 18:00 – 20:15) 

Sted: BTA 

 

Deltagelse: 
Styremedlemmer Tilstede Ikke tilstede 

Anders Eide, styreleder x  

Christer L. Olsen, nestleder x  

Kenneth Aadland  x 

Nils Grindheim  x 

Monica Dalland Holsen  x 

Jeannette Cabrera Diaz Pequeño x  

Kjell Ove Røsok x  

Matt Duke  x 

Andre   

Fredrik Vabog, daglig leder x  

 

Agenda 
Saksnr. Beskrivelse Sakstype 
68/20 Godkjenning av agenda og møteinnkalling Beslutning 
69/20 Godkjenning av møtereferat fra forrige styremøte Beslutning 
70/20 Oppdatering om utvalgte oppfølgingssaker Orientering 
71/20 Endelig valg av ny hallbelysning Orientering 
65/20 Sportslig utvikling for breddetennis Orientering 
72/20 Regnskap 1. kvartal Orientering 
64/20 Lønnssystem i PTK Diskusjon/beslutning 
73/20 Privatlandskamp Norge-Polen Beslutning 
74/20 Eventuelt  

 

Referat 
68/20 Godkjenning av agenda og møteinnkalling 

Godkjent 
 

69/20 Godkjenning av møtereferat fra forrige styremøte 
Referat fra styremøte 16. juni og 23. juni ble godkjent og signert. 
 

70/20 Oppdatering om utvalgte oppfølgingssaker 
 

40/17 Planprosess for utebaner og padel-
tennis 

Intet nytt 

21/19 ATP Challenger Vil bli utsatt til 2021 pga korona. 
Mulighet for privatlandskamp i 
stedet, se egen sak. 
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67/19 Regnskap 3. kvartal 2019 Fakta er kartlagt og blir oversendt til 
Bergen Kommune 

17/20 Økonomiske konsekvenser korona Har mottatt ca 400 000 i korona-
kompensasjoner. Mulighet for 
ytterligere kompensasjoner. 

57/20 Ekstraordinært ting Fredrik Vabog er utpekt som leder av 
NTFs kontrollkomité.  

66/20 Kulturbygging Arbeidsgruppen jobber videre med 
temaet. 

 
 

71/20 Endelig valg av ny hallbelysning 
Lyskonsulent fikk alle tilbudene uten vår vurdering. Konsulentene konkluderte med 
samme leverandør som styret opprinnelig hadde konkludert med. PTK inngår kontrakt 
med denne leverandøren. Lys må være på plass til eventuell privatlandskamp. 
 

65/20 Sportslig utvikling for breddetennis 

• Alle barne- og ungdomsgrupper viser økning i andel spillere som spiller 2 eller flere 
ganger i uken 

• Økning i antall medlemmer, 742 medlemmer utgang 2019, men kan bli negativt 
påvirket av koronasitasjonen i 2020 

• Gjennomgang av kvalitetstiltak og rekrutteringsmål 
 

72/20 Regnskap 1. kvartal 
Mange forsinkelser ved overgang til ny regnskapsfører. 1. kvartals regnskap var klart nå, 
halvårsregnskap skal være klart til vårt septembermøte. Har fått stor regning på mye 
ekstra arbeid i oppstartsfasen. Styret ønsker redegjørelse for tidsbruk som ligger til grunn 
for faktura. 
 
Kvartalsregnskap er på budsjett, men treningsavgift Q1 2020 er godt lavere enn Q1 2019. 
Kvartalsregnskapet er lite påvirket av korona, effekten kan bli større i de neste kvartalene. 

 

64/20 Lønnssystem i PTK 
Trenere uttrykker av og til misnøye med lønn. Etter styrets vurdering har PTK et lønnsnivå 
for trenere som er på linje med det de kan oppnå i de fleste klubber i Norge, og PTK har 
ansettelseskontrakter som sikrer de ansatte ordnede arbeidsforhold.  
 
I samsvar med PTKs lønnspolitikk justeres de ansattes lønnsmed ca 2 % med virkning fra 
mai. I tillegg innføres gruppebonus for de ansatte. 
 

73/20 Privatlandskamp Norge-Polen 
I stedet for ATP er det foreslått å arrangere privatlandskamp Norge – Polen. Opplegg med 
både herre og damespillere på samme lag, totalt 17 kamper. Pengepremier: 220 000 til 
vinnende lag, 80 000 til tapende lag. Mindre skala enn ATP og følgelig fin test før evt ATP-
arrangement. Usikkert resultat men forhåpentligvis ikke underskudd. Antall publikum pga 
korona kan bli begrensende. Eurosport interessert i å sende kampene. Krever ca 100 
frivillige. 
 
Styret er positiv til å delta som sentral arrangør av privatlandskampen og er villig til å stille 
underskuddsgaranti for de første 100 000 av et eventuelt underskudd, og vår andel av 
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ytterligere underskudd. Beslutningen er foreløpig gjort under forutsetning av at landene 
har topp-100 spiller i troppen. 
 

74/20 Eventuelt 
Claudio og Leyton skulle holde foredrag om deres ATP-erfaringer. Utsatt pga korona, men 
vi kan nå lage slikt arrangement 

 

 
 
 

    

Anders Eide (leder)  Christer L. Olsen                Kjell Ove Røsok 
 
 
 

    

Jeannette Cabrera Diaz 
Pequeño 
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