PROTOKOLL STYREMØTE 9/2020 NORDSTRAND TENNISKLUBB
Dato: 29.10.2020
Tid:
19-21
Sted: Digitalt teams møte

Til stede:
Knut Kollandsrud, Helge Røsjø, Henning Gustavsen, Rikke Reinemo (styreleder), Lene Staib Knudsen,
Guro Vethe, Martin Kildahl, Sophie Thorell (referent).
1. Godkjenne styremøte protokoll
Vedtak: Styreprotokoll fra møte 8, ble godkjent.
2. Drift
Daglig leder gikk igjennom status for drift.
a) Tennisforum
Dagligleder, Stian Støvland (trener) og styreleder representerte Nordstrand tennisklubb på
årets Tennisforum, som organiseres av Norges tennisforbund. Det var mye fokus på
tilbakemelding fra klubbene og gruppearbeider. Presentasjoner, referater, oppsummering fra
gruppearbeider og medlemsundersøkelse er mottatt fra NTF.
b) Oppdatert smittevernregler
Covid-19 smitten i Oslo er økende. Administrasjonen vil gjøre alt de kan for å tilrettelegge for
fortsatt aktivitet for alle grupper. Som følge av innstramninger i Oslo kommune og
anbefalinger fra Norges tennisforbund (NTF), har vi derfor oppdatert klubbens
smittevernregler. Endringer som har blitt innført fra og med onsdag 28.10.2020, er:
•
•

Det er ikke lov med publikum (dvs. foreldre og andre kan ikke oppholde seg i hallen for å
se på trening).
Henting og levering av spillere må skje utenfor hallen.

Samtidig har alle ansatte fått beskjed om å ha større fokus på å holde avstand, vaske hender
og utstyr samt gjennomføre møter og administrative oppgaver hjemmefra der det er praktisk
mulig.
Det vil også bli anbefalt å bruke munnbind ved inngangen i hallen om man ikke kan holde
1 meters avstand.
c) Foreldrekontakter
Lene Staib Knudsen (ansvarlig sosialt) har lagt frem et forslag til mandat for
foreldrekontakter, som er diskutert med administrasjonen. Nå gjenstår arbeidet med å finne
de som kan stille som foreldrekontakt på de forskjellige gruppene. Hovedoppgaven for
foreldrekontaktene vil være å bistå med det sosiale rundt aktiviteter og turneringer.
d) Kommunikasjon
Administrasjonen jobber med å forenkle kommunikasjonen til medlemmer, i samråd med
Guro Vethe fra styret. Det gjelder spesielt til foreldre i Tenniskids gruppen, samt å få på plass
et velfungerende medlemsbrev.

e) Personalsak unntatt offentligheten, ansettelse av ny trener.
f)

Personalsak unntatt offentligheten.

3. Anlegg
a) Generelt
Flere gjerder har blitt ødelagt på utebanene. Henning Gustavsen (anleggsansvarlig) har
mottatt tilbud for å få disse erstattet. Han vil presentere alternativ til styret på neste
styremøte.
Daglig leder informerte om at det fortsatt er problem med ytterdøren til NTK-hallen og at
det er vanskelig å finne en varig løsning på dette.
b) Lys
Det har kommet en del negative tilbakemeldinger vedr. installasjon av nytt LED lys i NTKhallen. Henning Gustavsen, som har vært ansvarlig for LED- prosjektet, jobber med å
samle inn tilbakemeldingene og organisere ev. justeringer som er mulig å gjøre for å få
lyset til å fungere best mulig.
4. Sport
Marin Draganja, som er sportskoordinator og ansvarlig for konkurransegruppen, orienterte
styret om sesongens sportslige tilbud og hvordan det har fungert så langt inn i årets sesong.
Det har blant annet blitt innført et nytt fysisk treningsprogram og en ny inndeling av
konkurransegruppen. Det sportslige programmet har blitt godt mottatt, og fungerer generelt
bra, men er fortsatt under utvikling.
5. Økonomi
Daglig leder presenterte regnskap per 30. september og prognose for inneværende år. Det er
ingen større endringer siden forrige prognose.
6. Banepriser
Det er økende trykk på banebookingen i NTK-hallen. Helgene blir nå raskt fylt opp av ikkemedlemmer som booker baner. Styret ønsker at medlemmer skal prioriteres og at det skal
være et støtte incentiv for å bli medlem.
Vedtak:

-

Øke prisene på helg, for ikke-medlemmer, til 400kr/timen.
Utvide åpningstidene for spill i NTK-hallen (nåværende åpningstider er
07:00-23:00), til nye åpningstider 06:00 -00:00. Banepris for disse ekstra
timene vil være 150kr/timen (medlemmer).

