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PROTOKOLL STYREMØTE 10/2020 NORDSTRAND TENNISKLUBB 
Dato:  10.12.2020 
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 9, ble godkjent.  

 
b)   Styremøtedatoer for vår 2021.  

Neste styremøte vil bli den 7.januar kl. 19:00. Tema vil være beslutning vedr. videre 
nedstengning.  

 
2. Drift 

Daglig leder gikk igjennom status for drift.  
 

a) Generelt  
Klubben har vært pålagt å stenge delvis siden 9. november, og i siste omgang til og med 14. 
desember. Oslo kommune gjennomførte en pressekonferanse den 10. des. der det ble 
informert om at nedstengningen fortsetter til 7. januar. Det vil si at trening for spillere 13 år + 
fortsatt er forbudt, med noen unntak for toppidretten.   
 

b) Status trenere  
Det er inngått avtale med Caroline Støvland som ansvarlig for TennisKids, med oppstart 16. 
april 2021. Det er fornyet avtale med Tomislav Draganja fra 11. januar – 23. april 2021. Ny 
avtale med Tony Jønsson er i prosess og vil signeres innen kort.   

c) Vaktmesteravtale 
Den nåværende avtalen med vaktmester går ut 31.desember 2020. Det er derfor behov for å 
lage en ny avtale. 

Vedtak: Daglig leder får fullmakt til å lage en ny avtale med vaktmester for ett år.  
 

3. Anlegg 
a) Gjerdeprosjektet 

Noen av gjerdene på uteanlegget i Seterveien har falt ned og det er stort behov for å 
bytte disse.  
Henning Gustavsen har etterspurt tilbud fra 6 forskjellige leverandører og mottatt 3 
forskjellige tilbud for å bytte gjerdene. Prosjektet er mer omfattende enn først tiltenkt da 
alle leverandørene mener støttemur må oppgraderes.  Det må derfor vurderes når 
prosjektet er best å gjennomføres, hva som skal prioriteres først, samt ta hensyn til 
muligheter for å sette opp boble i fremtiden.  Styret ønsker ikke at 
anleggsoppgraderinger skal gå ut over spilletid for medlemmene i et år hvor tennis har 
vært sterkt begrenset. Henning Gustavsen vil lage et forslag til neste ordinære 
styremøte. Totalkostnaden vil bli på ca. 600.000kr.   
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b) LED-lys  
Det har blitt gjennomført befaring av LED-lampene sammen med leverandørene for å 
gjøre det mest mulig optimalt. Klubben vil få låne en stillingsenhet og betale en 
programmerer for å gjøre finjusteringer. Henning Gustavsen og Jørgen Messel følger opp 
dette og gir styret en vurdering etter det er gjort.  

 
4. Sport 
a) Aktivitet i julen og ved. fortsatt nedstenging 

Vi noterer at noen klubber har åpnet for familiespill, samt at noen klubber har definert 
toppidrettsbegrepet videre enn forbundets retningslinjer, for eksempel gjennom å tillate spill for 
spillere under 16 år som er med på landslaget eller andre definisjoner. Styret ønsker å gjøre en 
vurdering om NTK også skal åpne opp for en bredere tolkning.  
  

Vedtak:  
Daglig leder lager et forslag til vedtak, sammen med en oversikt over andre klubbers 
vurderinger. Styret tar så en beslutning i løpet av helgen vedr. hvis det skal åpnes opp 
for en bredere tolkning og dermed gjøre det mulig for flere spillere å spille i hallen.  
 

 
b) Øvrig sport (unntatt offentligheten) 

 
5. Økonomi 

Daglig leder gikk igjennom prognose, første utkast til budsjett og forslag til refusjon.  
a) Prognose 2020 

Resultatet ser veldig positivt ut pga at klubben har holdt igjen kostnader og investeringer 
samt at aktiviteten har vært svært høy i perioder hvor klubben har vært åpen.  
 

b) Budsjett 2021 
Gjennomgang av foreløpig budsjett. Det er krevende å budsjettere når forutsetningene 
for driften er uklart.  

Vedtak: Budsjettet må jobbes videre med og daglig leder vil legge frem endelig 
forslag på neste ordinære styremøte. 

 
c) Refusjoner  

Klubben har vært pålagt å stenge delvis siden 9. november. Administrasjonen har i denne 
perioden gjort alt de kan for å prøve å øke aktiviteten for de som kan spille og lage 
alternativ aktivitet for ungdommen som ikke kan spille inne. Klubben har opplevd sterk 
pågang både på medlemssiden og baneleie siste året. Vi har redusert kostnadsnivået 
betydelig under Korona pandemien for å ha en sterkere økonomisk fundament. Klubben 
forventer derfor å kunne kompensere for en del bortfall av aktivitet. Styret har diskutert 
hva som er mulig i forhold til refusjoner for mistet timer i høst. 
 

Vedtak:  
 
Kontraktstimer 
De som ønsker refusjon, vil kunne velge mellom disse alternativene:  

• 70% refusjon av tapte timer (35% som gavekort for baneleie i MATCHi og 35 
% trekkes i fra neste faktura). 
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• Fortsette med kontraktstimen for våren ut juni gratis (denne avsluttes 
vanligvis 31.mai). 

 
Voksenkurs 
De som ønsker refusjon, vil få 70% refusjon (refunderes direkte fra Superinvite) for 
tapte timer. 
 
Treningsavgift 13 år + 
Klubben har satt opp alternativ utetrening for denne gruppen i perioden det har 
vært stengt. 60% av treningsavgiften som ikke er levert vil refunderes og trekkes i 
fra på neste faktura. 
 
Treningsavgift blå gruppe 
Det refunderes 70% av treningsavgiften som ikke er levert, dette refunderes direkte i 
Superinvite. 
 
Kroatia turen 
Klubben vil refundere fullt beløp til alle som ikke fått tilbakebetalt alt.   
 
Medlemskap 
Refunderes ikke. 

 

6. Turneringer 
Dagligleder informerte om de forskjellige turneringene som NTK vil arrangere i vår 2021.  

• Race U12 23-25.april  
• NC U16 13-16.mai.  
• ROGY feb – juni (2-3 arrangement)  
• Veteranturnering, dato ikke bestemt.  
• Øveturnering U12, dato ikke bestemt.  
• Landsturneringen 31. juli – 8. aug.  

 
 

 


