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Referat fra styremøte i Paradis Tennisklubb (PTK) 
 

Dato: 11. november 2021 (kl 19:00 – 22:00) 

Sted: BTA 

 

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  x 

Matt Duke  x 

Birgitte Teglgaard Jørgensen X  

Jon Sigurd Lundestad X  

Andre   

Harald Reyes, daglig leder X  

 

Agenda 
Saksnr. Beskrivelse Sakstype 
60/21 Godkjenning av agenda og møteinnkalling Beslutning 
61/21 Godkjenning av referat fra siste styremøte Beslutning 
62/21 Oppdatering om oppfølgingssaker Orientering 
63/21 Rapportering til styret i PTK Orientering 
64/21 Timepriser baneleie Beslutning 
65/21 Mattilbud Orientering 
66/21 Endret behov fasiliteter Orientering 
67/21 Tiltrengt IT-utstyr Orientering 
68/21 Resultater NM – Tidenes beste på hjemmebane Orientering 
69/21 Orientering fra Tennistinget Orientering 
70/21 Eventuelt  

 

Referat 
60/21 Godkjenning av agenda og møteinnkalling 

Godkjent  
 

61/21 Godkjenning av referat fra siste styremøte 
Referat fra styremøte 1. september 2021 ble godkjent. 
 

62/21 Oppdatering om oppfølgingssaker 
 

40/17 Planprosess for utebaner og 
padel-tennis 

Møte med kommunen og 
Slettebakkaliansen. Generell utålmodighet i 
forhold til fremdrift av planprosessen. PTK 
arrangerer møte med AsplanViak og 
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arkitekten for å få innspill på hvordan få 
fortgang i prosessen. 

54/17 Etablering av NTG i Bergen Dialog med NTG og NTF om hvordan 
kostnader, for år 1, til trenerlønn og 
baneleie/drift fordeles. Foreldrene 
orienteres også om utgifter for elevene ifm 
turneringer. Forslag til løsning er klar og ser 
meget bra ut.   

18/19 Jenteløft Konkretisere plan med hvorfor, hva, hvem, 
hvordan inkludert et mentoropplegg. 
Invitere til samarbeid med ressurser i NTF 
og andre klubber i Bergensområdet.  
Et styremedlem er tildelt som sponsor og 
presenterer plan sammen med Daglig leder 
til neste styremøte.  

39/19 Sportslig strategiområde  

51/19 Rapport DL – Treningssenter  

67/19 Søknad forlenget avdragstid  

66/20 
80/20 

Kulturbygging 
Workshop med personalet 

Invitere eksterne samarbeidspartnere og 
sponsorer til seminarene om 
prestasjonsbasert kulturbygging. Imidlertid, 
supplere med interne teamutviklingsmøter 
og tennisfaglige seminarer. 
Første seminar i desember hvis mulig. 

1/21 Status covid-19 Under kontroll 

2/21 Permitteringer Ingen 

28/21 Voksenkurs Stige spill er introdusert og er veldig 
populært. Venteliste på 110 stykker for 
deltagelse på voksenkurs. Interesse for drop 
in timer noen lørdager. 

 
 

63/21 Rapportering til styret i PTK 
Økning av medlemmer over stort sett hele spekteret. Over 900 medlemmer og stigende. 
Kapasiteten er på bristepunktet. Kan vi håndtere alle? 
 
Abonnement på treningssenteret øker. Samarbeid med eksterne klubber i nærområdet 
er etablert.  
 
Head Coach og NTG ansvarlig gir sportslig års status på neste styremøte. 

64/21 Timepriser baneleie 
Daglig leder orienterte. I dag styrer PTK etter et nullbudsjett. Det er generelt vesentlig 
dyrere på Østlandet. Det må gjøres justeringer for å bygge egenkapital til hallutvidelse. 
Timepriser har stått stille i 8 år. Beslutning: Alle timepriser justeres opp med 30 kroner 
fra 1.1.2021. 

65/21 Mattilbud 
Det er et behov for et mattilbud blant medlemmene og NTG har også ytret ønske om et 
tilbud. Daglig leder presenterer et konsept driftet av PTK til neste styremøte.  

66/21 Endret behov fasiliteter 
Daglig leder fikk ros for allerede utførte tiltak og har mandat til å komme med nye 
forslag.  
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67/21 Tiltrengt IT-utstyr 
Daglig leder styrer innkjøp innenfor vedtatte rammer. Kostnader utenfor rammene tas 
opp med styret.  

68/21 Resultater NM – Tidenens beste på hjemmebane 
 Fantastiske resultater. 
 

69/21 Orientering fra Tennistinget 
Gjennomgang og beslutning av strategiplan med vesentlige innspill fra PTK: Eksempelvis 
foreldreveiledning. God forankret på grasroten. 
Søkelys på å få med hele Norge. Satt av penger til kompensasjon av reiseregninger. 
Diskusjon fra PTK i NTF styret om rundt nytteverdi av Regioner. 
Tre delegater deltok fra PTK og der er nå to styremedlemmer fra Bergen i NTF styret 

70/21 Eventuelt 
Turnering. Møte med ekstern arrangør i nærmeste fremtid om mulige Future turnering. 
Fysisk trener. Tidligere arbeid med analyser må følges opp. 
 
 

 
 
 
 

    

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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