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Referat fra styremøte i Paradis Tennisklubb (PTK) 
 

Dato: 20. oktober 2020 (kl 20:15 – 22:40) 

Sted: Teams 

 

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 
83/20 Godkjenning av agenda og møteinnkalling Beslutning 
84/20 Godkjenning av møtereferat fra forrige styremøte Beslutning 
85/20 Oppdatering oppfølgingssaker Orientering 
78/20 Rapport fra daglig leder Orientering 
79/20 Regnskap 1. halvår Orientering 
86/20 Eventuelt  

 

Referat 
83/20 Godkjenning av agenda og møteinnkalling 

Godkjent 
 

84/20 Godkjenning av møtereferat fra forrige styremøte 
Utsatt 
 

85/20 Oppdatering om oppfølgingssaker 
 

40/17 Planprosess for utebaner og 
padel-tennis 

Tegning sendt videre til entreprenør for 
prisestimat. 

54/17 Norsk Toppidrettsgymnas 
(NTG) 

Har hatt møte med kommende rektor. 
Presenterte vår kapasitet (baner og trenere). 
Diskuterte antall NTG-plasser til 
tennisspillere, vi ønsker minst fire pr årskull, 
kan bli to første år.  

20/19 Wall of Fame Bedrift Satt i produksjon, venter på tilbud på 
montering. Forhåpentligvis oppe neste uke 
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39/19 Sportslig strategiområde Intet nytt 

51/19 Treningssenter Intet nytt om bannere. Kampanje har hatt 
gitt få nye medlemmer  

67/19 Regnskap 3. kvartal 2019 Redegjørelse sendt til Bergen Kommune. Har 
purret på svar. 

57/20 Ekstraordinært ting NTFs kontrollkomite har sendt ut 
spørreundersøkelse til medlemmer i Norge 

66/20 Kulturbygging Avholdt workshop med personalet 6. 
oktober, se oppdatering av sak 80/20 

73/20 Privatlandskamp Se nedenfor 

80/20 Workshop med personalet Har mottatt enkelte konkrete innspill fra 
personalet, enkelte forslag er allerede tatt 
tak i. Vil følge opp med seminar/julebord i 
desember 

 
Sak 73/20 Privatlandskamp: Det blir ikke landskamp mot Polen siden Polen ikke kunne 
stille med sine beste spillere. Diskuterer nå eventuell landskamp mot Danmark, de kan 
heller ikke stille med høyt rangerte singlespillere, men har doublespiller som er rangert nr 
42. Danmark anses likevel som aktuell kandidat, men dette må avklares med NTF og med 
Ruud. Det foreligger også en del andre usikkerheter som må raskt avklares: trenger mer 
sponsormidler (har sikret ca 400 000, men ønsker fortsatt 300 000 til for å dekke 
forventede utgifter), dispensasjonssøknad for koronakarantene er ikke avgjort, TV-avtale 
med NRK er ikke endelig signert. Det blir forhåpentligvis avklart i løpet av en ukes tid om 
landskampen skal arrangeres, i så fall er det fortsatt 19.-22. november som er aktuell helg. 
 

78/20 Rapport fra daglig leder 
Det er ikke registrert et eneste smittetilfelle på BTA. Tilbake på fullt aktivitetsnivå. Fokus 
på klubbens mål om å være et stedt der du ønsker å være. Rekorddeltagelse på 
sommercamp. Økning i medlemsmasse: 720 medlemmer ved utgangen av september, mål 
på 770 medlemmer i løpet av året. Må likevel jobbe mye for å rekruttere nye i de yngste 
aldersgruppene. Flere spillere som har minst to treningstimer i uken. Lavt dekningsbidrag 
per banetime på konkurransegruppen, men god utnyttelse av bane og trenere og dermed 
vanskelig å bedre dekningsbidrag uten å øke treningsavgift. God utvikling på baneleie med 
mange perioder med aktivitet på alle banene. 
 

79/20 Regnskap 1. halvår 
Har søkt på mange tilskudd etter koronasituasjonen, og har fått tilslag på mange. 
Årsresultatet ser nå ut til å bli bedre enn prognose utarbeidet til årsmøtet, og vi forventer 
å innfri budsjettert resultat. Dog noe risiko knyttet til økonomisk resultat fra eventuell 
privatlandskamp. At vi ser ut til å få et tilfredsstillende resultat tross koronasituasjonen, 
skyldes ikke bare god innsats på tilskuddssøknader og fokus på løpende drift, men også 
medlemmenes raushet under nedstengningen. Styret ønsker å gi noe tilbake til 
medlemmene, og styret diskuterte alternativer.  

86/20 Eventuelt 
Orientering om prinsippet for turneringsvakter hvor man i turneringen til helgen vil legge 
vekt på opplæring av nye turneringsvakter ved at de settes opp på vakt sammen med 
erfarne turneringsvakter. 

Styret diskuterte muligheten for å støtte spillere som ønsker å satse på tennis. 
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Anders Eide (leder)  Christer L. Olsen               Kjell Ove Røsok 
 
 
 

    

Matt Duke     
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