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Referat fra styremøte i Paradis Tennisklubb (PTK) 
 

Dato: 18. november 2020 (kl 21:00 – 22:20) 

Sted: Teams 

 

Deltagelse: 
Styremedlemmer Tilstede Ikke tilstede 

Anders Eide, styreleder x  

Christer L. Olsen, nestleder x  

Kenneth Aadland  x 

Nils Grindheim Fra 21:25  

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 
87/20 Godkjenning av agenda og møteinnkalling Beslutning 
88/20 Covid og restriksjoner Orientering 
89/20 Trenersituasjon Beslutning 
90/20 Landskamp Orientering 
91/20 Trenersamling/julebord Beslutning 
92/20 Eventuelt  

 

Referat 
87/20 Godkjenning av agenda og møteinnkalling 

Godkjent 
 

88/20 Covid og restriksjoner 
I samsvar med nasjonale og lokale covid-19-restriksjoner har PTK stengt ned mange av 
sine aktiviteter på BTA. Organisert aktivitet for barn og ungdom er fortsatt åpen med godt 
oppmøte. Trenerne har mindre å gjøre med opp mot 40 % ledig tid, men foreløpig er det 
ikke grunnlag for permittering. Ved større omfang av ledig tid vil permittering være 
aktuelt.  
 

89/20 Trenersituasjon 
En trener har sagt opp. Klubben har hatt dialog med flere aktuelle kandidater som 
tilfredsstiller mange av våre ønsker for ny trener. Hovedtrener og daglig leder anbefaler to 
personer i deltidsstillinger. Begge personene har erfaring som vikartrenere i klubben og 
har fått gode tilbakemeldinger. 
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Vedtak: Vi gir tilbud om to deltidsstillinger i samsvar med hovedtrener og daglig leders 
anbefaling. 
 

90/20 Landskamp 
Avlyst pga. covid-19 
 

91/20 Trenersamling/julebord 
Vi hadde planlagt workshop med og julebord for ansatte og styret i desember. Begge 
arrangementene vil være vanskelig å gjennomføre under gjeldende covid-19-restriksjoner. 
Julebord for ansatte som anses som egen kohort, kan fortsatt være ønskelig å 
gjennomføre i desember. Ønske om å gjennomføre workshop snart når nye trenere er 
ansatt. 
 
Vedtak:  

• Julebord for ansatte og styret i desember avlyses. Daglig leder kan gjennomføre 
julebord for ansatte om ønskelig. 

• Workshop med styret og trenere utsettes til 22. januar 2021 
 

92/20 Eventuelt 
Forslag til møteplan for første halvår 2021 legges frem som sak på styremøte 15. 
desember 2020 
 

 

 
 
 

    

Anders Eide (leder)  Christer L. Olsen  Jeannette Cabrera Diaz 
Pequeño 

 
 
 

    

Monica Dalland Holsen  Kjell Ove Røsok  Nils Grindheim 
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