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Referat fra styremøte i Paradis Tennisklubb (PTK) 
 

Dato: 20. mai 2021 (kl 19:30 – 21:00 ) 

Sted: Teams 

 

Deltagelse: 
Styremedlemmer Tilstede Ikke tilstede 

Anders Eide, styreleder x  

Christer L. Olsen, nestleder x  

Kenneth Aadland  x 

Jeannette Cabrera Diaz Pequeño  x 

Kjell Ove Røsok Til 20:30  

Matt Duke x  

Birgitte Teglgaard Jørgensen x  

Jon Sigurd Lundestad x  

Andre   

Harald Reyes, daglig leder x  

Fredrik Vabog, tidligere daglig leder X  
 

Agenda 
Saksnr. Beskrivelse Sakstype 
33/21 Godkjenning av agenda og møteinnkalling Beslutning 
34/21 Godkjenning av referat fra siste styremøte Beslutning 
35/21 Oppdatering om oppfølgingssaker Orientering 
29/21 Organisering av nytt styre Beslutning 
36/21 Statusoppdatering daglig leder første to uker Orientering 
28/21 Fasttime og voksenkurs Beslutning 
30/21 Gjennomgang av medlemsundersøkelser 2020 Orientering 
37/21 Eventuelt  

 

Referat 
33/21 Godkjenning av agenda og møteinnkalling 

Godkjent  
 

34/21 Godkjenning av referat fra siste styremøte 
Referat fra styremøte 27. april 2021 ble godkjent. 
 

35/21 Oppdatering om oppfølgingssaker 
 

40/17 Planprosess for utebaner og 
padel-tennis 

Kommunens planprosess er forsinket. 
Kommunen hadde orienteringsmøte hvor 
det ble sagt lite om tennis. Hallkomite har 
hatt møte, jobber med budsjett og vil sende 
brev til kommunen.  
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54/17 Etablering av NTG i Bergen Én ekstra PTK-spiller har kommet inn på 
NTG fra høsten og tre spillere skal nå 
begynne. PTK skal ha møte med NTG snart. 

18/19 Jenteløfte Vil bli et tema på workshop i juni. Jobber 
sammen med andre klubber om satsning på 
«Tennis girls».  

39/19 Sportslig strategiområde Claudio og Harald følger opp 

51/19 Rapport DL – Treningssenter Banner er på plass 

67/19 Søknad forlenget avdragstid Intet nytt, Fredrik følger opp 

66/20 
80/20 

Kulturbygging 
Workshop med personalet 

Fortsatt plan om seminar 18. juni. Harald 
informerer de ansatte. 

1/21 Status covid-19 Alt åpent fra 4. mai, men ingen turneringer 

2/21 Permitteringer Alle ansatte er i full jobb. 

 
 

29/21 Organisering av nytt styre 
Styremedlemmene tildeles følgende ansvarsområder: 
 
Sport:  Birgitte (og Anders ved behov) 
Treningssenter:  Christer 
Økonomi:  Kjell Ove 
Arrangement:  Matt 
Personal- og organisasjonsutvikling: Jon Sigurd 
PR:  Kenneth 
Sponsor:  Jeannette 
Hallkomite:  Anders og Birgitte 
 

36/21 Statusoppdatering daglig leder første to uker  
Harald har kommet godt i gang og har fått god oversikt. Jobber med ansettelse av 
trenere. Foreløpig har Fredrik ansvar for økonomi, men Harald tar snart over dette 
ansvaret. Det har vært en god overlapp mellom Fredrik og Harald. 
 

28/21 Fasttime og voksenkurs 
Endring i fasttime ble vedtatt forrige gang. Endring i voksenkurs må utredes videre. 
 

30/21 Gjennomgang av medlemsundersøkelse 2020 
God deltakelse i medlemsundersøkelsen, over 100 svar for PTK undersøkelsen. Ikke store 
endringer fra tidligere år, ned på noen pkt. Mange kommentarer knyttet til kontinuitet 
på voksenkurs. Dette blir egen sak på neste møte. Ønske om mer synlig og tydelig styre, 
styresammensetning skal ligge på nettsted, og ønske om orientering fra styre til 
medlemmer minst en gang i året. E-post er mest ønsket kommunikasjonsform blant 
medlemmer etterfulgt av nettside og nyhetsbrev. Spond som mulig 
kommunikasjonsverktøy og oppdatering av hjemmeside legges inn som 
oppfølgingssaker.  Treningssenteret 39 svar, også det bra deltakelse. Viktigste årsak for 
at man er medlem er beliggenhet, nest viktigst pris. Mindre interesse for 
gruppetreninger og privat trener. Forslag fra styret om at trenere kan tilby tennisrelatert 
styrketrening. 
 

37/21 Eventuelt 
PTK ønsker ny representant i NTF styret, da vår representant i 4 år gir seg. Fredrik Vabog 
er ønsket kandidat fra PTK.  
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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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