
 
 

 

BAKGRUNN FOR SAK 

 

Opplysningene under kan gjenfinnes i protokoll fra årsmøtet 2022 og fra 

styreprotokoller som er tilgjengelig på nettsidene til Nordstrand tennisklubb. 

 

Til årsmøtet 2022 var det innsendt to forslag fra medlemmer Siren Abil og Stig Olsen som 

begge ønsket avvikling av kontraktstimer i NTK-hallen. Etter diskusjon om disse forslagene 

så vedtok et enstemmig årsmøte 2022 i NTK at styret skal gjennomføre en spørreundersøkelse 

rundt kontraktstimer i NTK-hallen. Dette vedtaket var basert på et forslag fra medlem 

Joachim Huby, som ble fremmet som alternativforslag til votering på årsmøtet 2022: 

 

"Styret setter i gang en medlemsundersøkelse der medlemmer oppfordres til å komme med 

innspill til problemstillingen og at styret videre vill foreslå en løsning basert på 

undersøkelsen innen et år."  

 

Styret sitt foreslått forslag til vedtak, som da falt mot forslaget til Huby, var dette: 

 

"Styret erkjenner at dette er en krevende problemstilling. Styret foreslår for årsmøte at styret 

arbeider videre med problemstillingen der innspill fra årsmøtet tas inn i arbeidet. Målet med 

arbeidet er å øke kapasitet til medlemmer." 

 

Dette fremgår av protokoll fra årsmøtet i NTK i 2022: protokoll fra årsmøtet >> I bakgrunn til 

styrets innstilling anerkjenner man at saken har flere aspekter og en kontekst fra da NTK-

hallen ble realisert, samt betydning av kontraktstimer for økonomi: 

 

"Det er 36 banetimer som leies ut på faste kontraktstimer på kveldstid. Dette er historiske 

avtaler og var opprinnelig en forutsetning for finansiering av hallen. Av styrets medlemmer er 

det en som betaler for en slik kontraktstime. De senere årene har klubben overtatt alle 

kveldstimer, samt oppfordret medlemmer til å evt bytte til timer på dagtid hvis mulig. Alle 

oppsagte timer har blitt gitt tilbake til klubben og klubben har benyttet timene som har blitt 

tilgjengelig til voksenkurs. På denne måten har klubben gitt flest mulig tilbud om å spille på 

kveldstid i ukedagene. Styret opplever at det har vært positivt tilskudd og bidratt til flere får 

spilt mer på ukedagene. Styret har i de senere årene flere ganger diskutert en potensiell 

avvikling eller endring av ordningen, men det har ikke blitt prioritert i krevende Covid-

periode. Kontrakthaverne har samtidig vært lojale og bidratt til forutsigbare inntekter i en 

krevende periode." 

 

Styret i NTK følger opp vedtak fra NTK sitt årsmøte ved å få gjort dette: 

 

(1) Gjennomført spørreundersøkelse for alle medlemmer og publisert svarene >> Styret ba 

også administrasjonen publisere data på kapasitet/ booking både innendørs og 

utendørs.  

https://assets.website-files.com/5e49556f353d454b74b38893/63aaee3e4571e76936bcd69c_Protokoll%20%C3%A5rsm%C3%B8te%20signert%202022.pdf
https://assets.website-files.com/5e49556f353d454b74b38893/63e4ae67382627f681829ec8_1.%20sammenstilte%20resultater%20fra%20medlemsunders%C3%B8kelsen.pdf
https://assets.website-files.com/5e49556f353d454b74b38893/63e3cebef866da7a52615dd7_2.%20data%20p%C3%A5%20banekapasitet%20og%20booking.pdf


(2) Styret har så sendt ut invitasjon til skriftlige innspill og de publiseres nå.  

 

Detaljer rundt styrets behandling av saken fremkommer i styreprotokoller >> og som angitt i 

sak om spørreundersøkelsen >> 

  

Styret vil påpeke at administrasjonen i NTK er underlagt styret i NTK, som igjen følger opp 

vedtak fra årsmøtet til NTK. Spørreundersøkelse er gjennomført for å følge opp årsmøtets 

vedtak. Ordlyden på spørsmålene i undersøkelsen og prosess for undersøkelsen ble godkjent 

på styremøte 30.11.2022 og oppfattes å være i henhold til årsmøtets diskusjon og vedtak.  

 

Saken om kontraktstimer vil følges opp på årsmøtet til NTK i 2023. Målet til styret i NTK er 

bedre kapasitet for tennisspill for alle medlemmer, enten man vil spille selv eller eventuelt 

delta på kurs. Dette er i henhold til formålet med NTK (fra NTK sine lover >>) 

 

"§ 1  Formål 

(1) Nordstrand Tennisklubbs har som formål å fremme interessen for tennis og å utvikle 

dyktighet i tennis gjennom å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og 

olympiske og paralympiske komité (NIF)." 

 

Godkjent i styremøte 01.03.2023 

https://www.nordstrandtk.no/om-oss-2/styre-og-samarbeidspartnere
https://www.nordstrandtk.no/nyheter/medlemsundersokelse-om-kontraktstimer-i-prime-time-i-ntk-hallen
https://assets.website-files.com/5e49556f353d454b74b38893/63fc6836c3a6b94d43b87a44_NTK%20lover%20-%20basert%20p%C3%A5%20lovnorm1.1.2020_submitted_26022023.pdf

