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Referat fra styremøte i Paradis Tennisklubb (PTK) 
 

Dato: 25. januar 2021 (kl 20:30 – 22:25) 

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 
3/21 Godkjenning av agenda og møteinnkalling Beslutning 
4/21 Godkjenning av møtereferat fra forrige styremøte Beslutning 
5/21 Oppdatering om oppfølgingssaker Orientering 
6/21 Kompensasjonsordning kursdeltakere Beslutning 
7/21 Tilbud på lydanlegg Beslutning 
8/21 Eventuelt  

 

Referat 
3/21 Godkjenning av agenda og møteinnkalling 

Godkjent 
 

4/21 Godkjenning av møtereferat 
Referat fra styremøtene 15. desember 2020 og 4. januar 2021 ble godkjent 
 

5/21 Oppdatering om oppfølgingssaker 
 

40/17 Planprosess for utebaner og 
padel-tennis 

Samme status som sist (prosess forsinket 
pga korona, tegning sendt videre til 
entreprenør for prisestimat). 

54/17 Norsk Toppidrettsgymnas  PTK er en av fem samarbeidsklubber i 
Bergen. PTK får to plasser første året, jobber 
for flere plasser året etter.  Har hatt møte 
med ny sportssjef for NTG Bergen.  

18/19 Jenteløftet Planlegger workshop for trenere, foreløpig 
utsatt pga permittering. Ønsker også innspill 
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fra andre (spillere, foreldre m.m.), 
utarbeider forslag til hvordan dette arbeidet 
kan organiseres. 

39/19 Sportslig strategiområde Implementerer tester for spillere for å måle 
utvikling 

51/19 Rapport DL – Treningssenter Har vært mye stengt, men er nå åpnet. Må 
finne ny leverandør til bannere  

67/19 Søknad forlenget avdragstid Samme status (Bergen Kommune har saken 
til behandling, har bedt om svar på noen 
spørsmål) 

17/20 Økonomiske konsekvenser 
korona 

Se andre saker. Årsregnskap 2020 er under 
utarbeidelse 

66/20 Kulturbygging Workshop med trenere utsatt pga korona, 
ny dato settes 26. februar. Har kontakt med 
ekstern bidragsyter på god kulturbygging. 

1/21 Status covid-19 Etter regjeringens innstramminger 3.januar 
avlyste PTK all organisert trening, i første 
omgang til 18. januar. Organisert trening for 
barn og ungdom ble åpnet igjen fra 
20.januar. I samråd med Idrettsrådet og de 
andre tennisklubbene i Bergen, ble også 
voksenkurs åpnet fra samme dato. Byråden 
var uenig i dette, og PTK åpnet likevel ikke 
for organiserte voksenkurs, selv om andre 
tennisklubber gjør det. Vi ønsker ikke å 
gjennomføre aktiviteter som er i strid med 
kommunens anbefalinger. Av den grunn 
utsetter vi også å åpne for privattimer da 
det kan anses som organisert trening.  

2/21 Permitteringer De fast ansatte trenerne mottok 
permitteringsvarsel 04.01, og ble permittert 
fra 07.01. De fleste er nå tilbake i jobb siden 
det er normal trening på barne- og 
ungdomstrinnet. Det er også planer om 
drop-in for ungdom. Men pga begrenset 
voksentrening, forventer vi fortsatt behov 
for noe permitteringer. 

 
 

6/21 Kompensasjonsordning kursdeltakere 
  
Eksisterende offentlige kompensasjonsordninger refunderer ikke tapt medlems- og 
treningsavgifter. Vi ønsker likevel å kompensere barne- og ungdomsspillere for uker uten 
trening i januar (1-2 uker). Vi utvider sesongen for alle kursdeltakere med én uke samt av 
vi tilbyr spillerne å kunne velge mellom ulike rabatterte produkter (camp, baneleie, 
strenging o.l.), refusjon av deler av treningsavgift eller ingen kompensasjon. 
 
Vurdering av voksenkurs gjøres senere når vi har bedre oversikt over oppstart. 
 

7/21 Tilbud lydanlegg 
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Vi har behov for lydanlegg ved enkelte arrangementer. Innleie av utstyr er dyrt, mobilt 
utstyr utsettes for slitasje. Vi har hentet inn tilbud på fast anlegg. Styret er positiv til kjøp 
av anlegg dersom lydekspertise ikke har vesentlige innvendinger til teknisk kvalitet. 
 

8/21 Eventuelt 
 Intet 
 

 
 
 

    

Anders Eide (leder)  Christer L. Olsen  Kenneth Aadland 
 
 
 

    

Monica Dalland Holsen  Kjell Ove Røsok  Nils Grindheim 
 

 
 

  

Matt Duke   
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