
PROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT MØTE 4 
-  NORDSTRAND TENNISKLUBB 
Dato:  02.02.2021 
Tid:  20:30 – 22:00 
Sted:  Digitalt teamsmøte 
 
Til stede:  
Knut Kollandsrud, Helge Røsjø, Rikke Reinemo (styreleder), Sophie Thorell (referent), Guro Vethe, 
Henning Gustavsen, Martin Kildahl.  
 
Frafall: Lene Staib Knudsen 
 
Bakgrunn til møte:  
Klubben har vært pålagt å stenge ned all aktivitet fra 23. januar. Fra og med 3. februar blir det åpnet 
opp for at barn og unge til og med ungdomsskole, og toppidrett. Sophie og Marin er i gang med 
planleggingen og de andre trenerne kommer tilbake i jobb fra tirsdag/onsdag. Det er behov for noen 
avklaringer ved. fakturering og trenere.    
 

1. Fakturering og refusjon 
Administrasjonen må nå forberede og sende ut faktura for alle grupper som har startet opp. I 
forbindelse med det er det behov for at styret tar en beslutning på hva som skal refunderes 
av mistet trening.  
 

Vedtak:  
1) Røde kurs har forhåndsbetalt fra første uke i januar. De har fått tilbud om 

ballongtennis i 1 1/2 uke og klubben setter opp to gratis helgecamper som 
kompensasjon. Det refunderes ikke utover dette.  
 

2) Grønn og oransje kurs sendes faktura. Det vil faktureres 40% fra første uke til 
oppstart, pga likhetsprinsipp for de som mistet kurs før jul, men det settes opp to 
erstatningscamper som skal dekke inn dette beløpet. Campene må ha større 
omfang enn for rødt nivå siden de ikke har hatt noe tilbud i perioden.  
 

3) Rookies sendes faktura. Det vil faktureres for 40% fra første uke til oppstart, pga 
de har mottatt fystrening. Det settes ikke opp en gratis erstatningscamp, det er 
likt som for konkurranse før jul.  
 

4) Konkurranse sendes faktura. For 13-19 år (og toppidrett u. 16) vil det faktureres 
20% i januar fra første uke til oppstart. De har mottatt noe fystrening og denne 
gruppen betalte 40% før jul uten tennistrening. Det vil settes opp to 
erstatningscamper for mistet trening da det er denne gruppen som er hardest 
rammet.  

 
5) U&T faktureres kun fra oppstart 3. februar (de har ikke mottatt noe alternativt 

tilbud i vår, men betalte 40% for fystrening før jul).  
 

6) Toppidrett har hatt eget opplegg, hovedfaktura er sendt ut og de vil 
etterfaktureres ekstratilbud.  

 
 
 



 
2. PT-timer 

Vedtak: Det åpnes for mulighet å booke PT-timer for alle medlemmer som har lov til å 
spille. 

 
3. Booking av baner 

Vedtak: Daglig leder undersøker hvis vi kan åpne bookingen. Det forutsetter at det er 
praktisk gjennomførbart og innenfor gjellende regler.  

 
4. Grønt kort   

Grønt kort er en ordning der rookies og konkurranse/toppidrett spillere kan booke bane 
gratis 2 timer før, for å spille med hverandre. Ordninger er satt opp for at spillere skal kunne 
spille gratis på uattraktive timer som vi uansett ikke får solgt. Det er en finansiering fra klubb 
til ivrigste spillere for å oppfordre til mer spill. Nå som bookingen ikke er åpen for alle, og 
inntektene til klubben er dramatisk redusert er det ikke forsvarlig å opprettholde dette 
godet.  

 
Vedtak:  
I perioden når vi har nedstengt før vanlig drift er tilbake, pga økonomisk situasjon i 
klubben, vill vi midlertidig fryse ordningen med grønt kort.   
Dette gjelder ikke for profesjonelle spillere som har «frikort». 

 
 

5. Ansettelser (unntatt offentligheten) 
 
 


