PROTOKOLL STYREMØTE 8/2020 NORDSTRAND TENNISKLUBB
Dato: 15.09-2020
Tid:
18-21
Sted: Digital teams møte

Til stede:
Knut Kollandsrud, Helge Røsjø, Henning Gustavsen, Rikke Reinemo, Lene Staib Knudsen, Guro Vethe,
Sophie Thorell (referent).
Frafall: Martin Kildahl
1. Styrereferater
2. Drift
Daglig leder gikk igjennom status for drift. Kort oppsummert:
- Ny vaktmesterordning fungerer bra.
- Estimert øking på ca. 100 medlemmer i 2020.
- Økt deltakelse gruppetreninger/kurs på alle nivå.
- Trenerbehov i 2021.
Vedtak: Utlyse stilling stiling for tenniskids ansvarlig. Daglig leder holder i prosessen.
3. Sport, presentasjon av opplegget høsten 2020.
Daglig leder presenterte innehold i de forskjellige gruppene høst 2020. Bl.a. endring i
oppdeling av konkurransegruppen i konkurranse og toppidrett, samt strengere kriterier for
rookies.
4. Økonomi
Daglig leder gikk igjennom regnskap per 31.juni og prognose for inneværende år. Klubbens
økonomi er bedre enn forventet etter at man har vært restriktiv både på kostnadssiden og
investeringssiden etter Covid-19 situasjonen. Klubben opplever også stor pågang på kurs, og
derav økning i inntekter i forhold til budsjett. I forbindelse med økt aktivitet økes også
lønnsforbruket for å kunne gi kundene et godt produkt.
Hvis driften fortsetter som forventet høsten 2020 vil klubben gå med overskudd utover
budsjett grunnet ikke gjennomførte prosjekter, dog diskuterte styret at man må se på 2020
som et ekstraordinært år og prosjekter ikke gjennomført i 2020 vil bli flyttet til 2021.
5. Handlingsplan
Forslag til struktur for ny handlingsplan, basert på ny strategiplan, ble lagt frem av daglig
leder.
6. Vedlikeholdsplan anlegg
Forslag til vedlikeholdsplan for anlegg (5års plan) ble lagt frem av Henning Gustavsen og Knut
Kollandsrud.
7. Sak unntatt offentligheten.
8. Personal, vedr. utbetalinger av lønn for PT-timer, unntatt offentligheten

9. Klubbmesterskap
Klubbmesterskapet avvikles vanligvis i august, men grunnet koronasitasjonen og
gjennomføring av Landsturneringen, ble denne utsatt. Saken ble tatt opp i dette styremøtet
for å diskutere hvis det er mulig å gjennomføre på annet tidspunkt i år.
Vedtak: Grunnet koronasitasjonen, og mangel på passende helger til å arrangere, vil
ikke klubbmesterskapet bli avviklet i år. Det vil bli undersøkt om det kan bli gjennomført
alternative aktiviteter i de forskjellige gruppene.
10. Tilbakebetaling av lån
Siden klubben har en god likviditetssituasjon etter oppussingsprosjektet ble det diskutert hvis
vi skal gjennomføre nedbetaling av lån, men. pga de usikre tider i forhold til Covid 19 ønsker
styret å avvente nedbetalingen og se på likviditetssituasjonen mot slutten av året sammen
med behov for oppgraderingene på uteanlegget i 2021..

