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Referat fra styremøte i Paradis Tennisklubb (PTK) 
 

Dato: 27. april 2021 (kl 19:30 – 22:30) 

Sted: Teams 

 

Deltagelse: 
Styremedlemmer Tilstede Ikke tilstede 

Anders Eide, styreleder X  

Christer L. Olsen, nestleder X  

Kenneth Aadland til 21  

Jeannette Cabrera Diaz Pequeño X  

Kjell Ove Røsok X  

Matt Duke X  

Birgitte Teglgaard Jørgensen X  

Jon Sigurd Lundestad X  

Andre   

Fredrik Vabog, daglig leder X  

Harald Reyes, påtroppende daglig leder X  
 

Agenda 
Saksnr. Beskrivelse Sakstype 
21/21 Godkjenning av agenda og møteinnkalling Beslutning 
22/21 Oppdatering om utvalgte oppfølgingssaker Orientering 
23/21 Presentasjon av ny daglig leder Orientering 
24/21 Kvartalsregnskap Orientering 
25/21 Forslag til kompensasjonsordning for voksenkurs Beslutning 
26/21 Nyansettelse trenerteam Beslutning 
27/21 Rapport fra sittende daglig leder Orientering 
28/21 Tiltak for inkludering og medlemstilfredshet Beslutning 
29/21 Organisering av nytt styre Beslutning 
30/21 Gjennomgang av medlemsundersøkelse 2020 Orientering 
31/21 Strategipresentasjon Orientering 
32/21 Eventuelt  

 

Referat 
21/21 Godkjenning av agenda og møteinnkalling 

Godkjent  
 

22/21 Oppdatering om oppfølgingssaker 
 

40/17 Planprosess for utebaner og 
padel-tennis 

Sannsynlig med møte med kommunen i nær 
fremtid (sammen med Slettebakkalliansen). 

54/17 Etablering av NTG i Bergen To PTK-spillere har kommet inn på NTG fra 
høsten. Realistisk håp om flere til neste år. 
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39/19 Sportslig strategiområde Klar til å gjennomføre tester når det åpnes 
for barne- og ungdomsaktivitet igjen 

51/19 Rapport DL – Treningssenter Har bestilt banner 

67/19 Søknad forlenget avdragstid Forsinkelse i kommunen, antageligvis pga 
skifte av saksbehandler 

80/20 Workshop med personalet Ønsker å gjennomføre jevnlige workshop 
der PTK som stedet du ønsker å være vil stå 
sentralt. Har avtale for neste møte med 
konsulent som skal snakke om 
«performance» kultur. Utsatt flere ganger 
pga korona, håper å få det til før 
sommerferien, setter 18. juni som dato. 

1/21 Status covid-19 Har endelig kunnet åpne voksenkurs, men 
måtte nå stenge for barn- og ungdom 

2/21 Permitteringer To ansatte er delvis permittert 

 
 

23/21 Presentasjon av ny daglig leder 
Harald Reyes er ansatt som ny daglig leder. Han er familiefar med tre barn. Drevet basket 
på høyt nivå i Norge og USA. 13 års erfaring fra moteindustri. Har begynt å spille tennis. 
Første arbeidsdag i PTK 3. mai. Styret ser frem til godt samarbeid med Harald. 
 

24/21 Kvartalsregnskap 
Krisepakkene har gitt bare delvis dekning og resultatet kan bli dårligere enn budsjett. 
Siste pakke (nr 4) kan gi noe mer på treningsavgift men dårligere på arrangement, men 
NTF/NIF jobber med saken. 
 
Dropin-inntekt har økt mye, ikke bare pga voksenkurs, mange ønsker å spille tennis. 
Inntekter tennisskole mye lavere enn 2020, men kan bedre seg fremover med tanke på 
tilgang fra Nesttun Tennisklubb. Høy strømutgift første kvartal, men dette var 
budsjettert. Regnskapshonorar høyt i første kvartal ifbm årsoppgjør, forventer å bli 
lavere de neste kvartalene. 
 

25/21 Forslag til kompensasjonsordning for voksenkurs 
Vi fakturerer kun for de ukene kursene har blitt gjennomført. Kursdeltagerne har 
allerede betalt for 6 uker i 2020 som ikke ble gjennomført, og disse ukene trekke fra på 
årets faktura. 
 

26/21 Nyansettelse trenerteam 
En trener har sagt opp pga familiære forhold. Vi er i kontakt med to gode trenere som 
begge kan være interesserte. Styret støttet videre dialog med disse kandidatene med 
mål om ansettelse. Styret drøftet rammer for eventuelle kontrakter.  
 

27/21 Rapport fra sittende daglig leder 
Egenorganisert strøtimer har økt mye, både i og utenfor kjernetid (kjernetid er når vi har 
åpent). Antall medlemmer ble som vanlig noe redusert i først kvartal, men forventer en 
økning i løpet av året på ca 150 til 840 medlemmer. Noe negativ utvikling i KPI for mini- 
og midigruppe, har mistet noen medlemmer i disse gruppene under korona. Presenterte 
forslag til nye KPI.  
 

28/21 Tiltak for inkludering og medlemstilfredshet 

DocuSign Envelope ID: 455E0178-7853-44E3-911F-601A9D1DDBF2



3 
 

Samtidig som tennis i Bergen har medlemsvekst, er antall baner redusert og 
banekapasiteten vår er sprengt. Vi ønsker å tilby medlemmer fra andre klubber mulighet 
til å spille tennis. NTF anbefaler 100 medlemmer pr bane, vi er godt over. Vi vil prøve å 
redusere antall fasttimer ved at det alltid skal være minst en strøtime tilgjengelig 
mandag-torsdag kl 19-22. Eventuelle endring på eksisterende fasttimer kan ikke gjøres 
før 01.01.2022 når kontrakt utløper. 
 
Styret diskuterte forslag om å redusere antall timer voksenkurs pr spiller. Dette kan gi 
flere voksne muligheten til å gå på kurs, men reduksjon i antall timer pr uke er en ulempe 
for spillere som ønsker progresjon. Styret ønsker å se forslag til opplegg for voksne som 
ønsker å spille mer enn en gang i uken før beslutning tas. 
 

29/21 Organisering av nytt styre 
Jon Sigurd Lundestad overtar ansvar for personale og organisasjonsutvikling. Videre 
diskusjon i neste møte. 
 

30/21 Gjennomgang av medlemsundersøkelse 2020 
Utsatt til neste møte. 
 

31/21 Strategipresentasjon 
Utsatt til neste møte. 
 

32/21 Eventuelt 
Neste møter:  

 20. mai 

 18. juni 

 25. august 
 

 
 
 
 

    

Anders Eide (leder)  Christer L. Olsen  Kenneth Aadland 
 
 
 

    

Matt Duke  Kjell Ove Røsok  Jon Sigurd Lundestad 
 

 
 

  

Birgitte Teglgaard Jørgensen  Jeannette Cabrera Diaz Pequeño 
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