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Protokoll fra styremøte i Kristiansand 
Tennisklubb 
 
 
Møtenummer: 10/22 
Dato: 8.9.2022   
Kl.: 18:00-20:30    
Sted: KTK, Klubbhuset 

 
 

 
 

 
Til stede: Charlotte Joy Kolbeinshavn, Erik Freuchen, Daniel Håkestad, Gunnar Sannæss, 
Camilla Hannaas (referent) 
 
Ikke til stedet: Christine Hoyer-Sørensen, Odd Nordmo, Glenn Skare Pedersen, Linn Thorsdal 
 
Daglig leder Vidar Sulland var også til stede 
 
 
Saksliste 
 
59/22 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 
Protokollen ble godkjent 
 
60/22 Orienteringssaker 

- Daglig leder trives, og får mer og mer oversikt og kontroll 
- Mottatt forslag fra Trivselsutvalget om sosialturnering og klubbfest 22. oktober 
- NTF ved Christian Grind ønsker å besøke klubben 10.-12. november som del av et 

større nasjonalt initiativ NTF Landet Rundt: 
«Hensikten er blant annet følgende: Minske avstand mellom NTF og klubb, bidra 
til økt samarbeid mellom klubber, øke kompetansen på spesifikke områder hos 
klubb, hjelpe klubbene med å synliggjøre tennis i lokalmiljøene, og inspirere klubb 
og medlemmer på ulike områder.» 

Vidar kommuniserer med Trivselsutvalget for å se om sosialturnering og klubbfest kan 
flyttes til samme helg som besøk fra NTF, da det er et ønske fra NTF.   

- Helen Sterud (anleggsansvarlig NTF) besøker oss mandag 26. september (i 
forbindelse med deltagelse på et seminar i Fylkeskommunen om tennis/padel). Daglig 
leder, anleggsutvalget + de som har mulighet fra styret stiller. 

 
61/22 Årshjul – status 

- Søkt strømstøtte 
- Endret priser iht kalkyle 
- Øistein holder i Palmesus Grand Prix med hjelp fra Hege. Vidar skal fotfølge 

turneringsledelsen for å lære. Kioskansvarlig er Trivselsutvalget, Charlotte sikrer at de 
er på ballen. 

- Foreslår klubbmesterskap 9-11 desember, samme helg som KM i junior. Vidar 
diskuterer dette med Øistein for å beslutte. Nok kapasitet i hallene? 

 
62/22 Anleggsutvidelse - status 
Vidar orienterte om at det har vært internt møte i komiteen vedr brev fra kommunen. 
Utforming av de nye byggene. Neste steg er møte med saksbehandler i kommunen, få en 
avklaring på hvor sterke disse føringene er, før merarbeid igangsettes. 
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63/22 Økonomi 

a) Status økonomi 
Siden forrige styremøte, alle kurs er fakturert, ca. 450 000. Ca. 100 000 utestående per 
dags dato. Vidar sender ut purringer. 
Linn meldte forfall i siste liten, så vi fikk ikke en mer detaljert status. 
 
Styret og daglig leder ønsker mer gjennomsiktighet og tilgang på løpende informasjon på 
økonomi. Noe av helhetsbildet kommer fra regnskapet, som ingen pr i dag har enkelt 
innsyn i. 
 
Visma Økonomioversikt er en tilleggsmodul til regnskapsprogrammet vårt, Visma 
eAccounting. Den er direkte integrert og de som har brukertilgang på systemet kan hente 
ut info for enkelt å brife styret. Vidar ordner dette med Svein.  
 
Vedtak: Styret vedtar kjøp av Visma Økonomioversikt 
 
 
b) Ny prismatrise kursing, forslag til diskusjon fra Vidar 

 
Alt indikerer at vi ligger lavt på kurs og på privattimer, sammenliknet med andre klubber. 
I lys av planlagt anleggsutvidelse, full stilling daglig leder, høyere driftskostnader 
(spesielt strøm), ingen økonomisk støtte fra kommunen og en profesjonell tennistrener - 
må det vurderes en generell prisøkning. 

  
Til neste styremøte: Vidar undersøker og forbereder en sammenlikning med andre 
idretter; fotball akademi, svømming, stuping, padel, badminton etc. Styret ser på tallene 
og jobber mot et vedtak på neste styremøte. 

 
Privattimer: I dag sitter klubben igjen med kr. 29 per time etter trenerlønn inkl. 
arbeidsgiveravgift, feriepenger, baneleie etc. Det er også vanskelig å få oversikt over 
faktiske tall og statistikk på privattimer da disse timene bookes og administreres på ulike 
måter. Det er fordeler med å administrere alt av privattimer på samme måte. Valget står 
mellom Halbooking og Vipps. Vidar kommer opp med forslag til neste styremøte. 

 
Styret ønsker på generelt grunnlag å jobbe med bedre datakvalitet, for å kunne ha et bedre 
styringsgrunnlag. 

 
64/22 Etablering av Tennis toppidrett i samarbeid med KKG 
Klubben har nå juniorspillere som ønsker Tennis toppidrett på KKG (idrettslinja på 
Kristiansand Katedralskole Gimle). Dette har vært oppe til diskusjon og det er noe både 
klubben og Aljosa ønsker å satse på og legge til rette for. Det jobbes videre med et konkret 
opplegg.  
 
 
65/22 Klubbstigen (Clubladder) 
Det er i dag få medlemmer som benytter seg av rankingspill. Clubladder som alternativ har 
vært oppe til vurdering tidligere, men ble ikke prioritert pga. behov for administrasjon på en 
mindre administrativ stilling. Administrasjonen er nå bedre rustet samt at systemet har blitt 
mer automatisk.  
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Clubladder har en mer sosial tilnærming og skal senke terskelen for å spille kamper i klubben. 
Kamper blir satt opp på nivå, men på tvers av alder og kjønn. Første sesong tilbys gratis for 
klubben, og det besluttes å teste dette. 
 
I perioden Clubladder prøves ut så vil rankingliste/spill tas bort. 
 
66/22 Informasjon fra daglig leder 

- Brukt mye tid i Halbooking, for å lære systemet og bytting av kursgrupper. Noen 
startproblemer da daglig leder var ny og det ikke ble brukt nok tid på planlegging. 
Dette er læring og forbedringspunkt han tar med seg til neste gang. 

- TennisAutomat – baller, overgrip, etc. Ingen er veldig interessert. Jobber videre med 
dette. 

- Tiltaksplan og implementering 2021 – Vidar ønsker å følge dette opp og gjennomføre, 
inkl. lage vedlikeholdsplan. 

- Foreslår å gå til innkjøp av to større feiemaskiner med 1m bredde. De andre 
maskinene vi har, er smale og kan ikke kjøre så fort. Beholder vaskemaskin, men kan 
kjøre denne færre ganger. Bedre og mer effektiv rengjøring. Koster ca. 4000 kr hver 

- Vil kontakte leverandør av banedekket, for å høre hvordan vi skal reparere småskader 
- Forespurt om vasking av hallene utendørs (grønske etc.) 

 
67/22 Eventuelt 

- Vidar undersøker, med hjelp av vaktmester, hvilke muligheter det er for å bygge et 
utstyrsbur mellom bane 1 og 2. Til ballmaskin og støvsugere og vaskemaskin. 

- Neste styremøte flyttes til torsdag i uke 41, 13. oktober (opprinnelig dato er 
høstferien) 

 


