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Protokoll fra styremøte i Kristiansand 
Tennisklubb 
 
 
Møtenummer: 12/22 
Dato: 23.11.2022   
Kl.: 18:00-22:30    
Sted: KTK, Klubbhuset 

 
 

 
 

 
Til stede: Charlotte Joy Kolbeinshavn, Christine Hoyer-Sørensen, Erik Freuchen, Gunnar 
Sannæss, Glenn Skare Pedersen, Linn Thorsdal, Daniel Håkestad, Camilla Hannaas (referent) 
 
Ikke til stedet: Odd Nordmo 
 
Daglig leder Vidar Sulland var også til stede 
 
 
Saksliste 
 
78/22 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 
Protokoll ble godkjent 
 
79/22 Orienteringssaker 

a) NTF Landet rundt – Resultat  
- Enighet mellom KTK, Arendal tennisklubb (ATK) og Mandal tennisklubb 

(MTK) at alle tre klubbene ønsker et tettere samarbeid. Nærmere detaljer om 
hva dette samarbeidet skal innebære skal diskuteres og planlegges.  

- Etablering av «Kraftsenter» 
https://www.tennis.no/spiller/landslagsmodellen/kraftsenter/ 

 
Vedtak: Styret vedtar å starte en etableringsprosess mot å bli et kraftsenter sammen med ATK 
og MTK 
 

b) NTF TennisKids konseptet – Info og vedtak 
- AKT og MTK er allerede TennisKids klubber, og ønsker å ha KTK med. 
- KTK deltok med barn og trenere i Mandal denne måneden på en Kids 

turnering, og er positive til initiativet. 
      https://www.ntftenniskids.no/ 

 
Vedtak: Styret vedtar å etablere KTK som en TennisKids klubb 
 
80/22 Årshjul – status 

- Meldt på lagspill, lag NM (to herrelag og et damelag) 
- Kommer et opplegg fra Stavanger Tennisklubb på tureringsspill (Ole Storhaug primus 

motor). 1 helg i KTK og 1 helg i STK (for å inkludere de som ikke spiller divisjon) 
- Kursplan våren 2023 nesten ferdig 
- Søkt om tilskudd på kr. 500 000 til private idrettsklubber fra kommunen 
- Søkt på NTF turnering første halvår U19 – for å være arrangør 

 

https://www.tennis.no/spiller/landslagsmodellen/kraftsenter/
https://www.ntftenniskids.no/


2 
 

Vedtak: Styret ønsker et budsjett for sport i 2023; turneringer (interne og eksterne), lagspill, 
refusjoner, reise etc., premier, samt utforming av mandat for sport 
 
Vidar følger opp dette med Øistein, Vidar lager forslag til mandat. 
 
 
81/22 Anleggsutvidelse - status 
Brev sendt til kommunen og bedt om sluttbehandling. Starter grunnarbeid på nytt budsjett og 
vurdering av konseptet som er vedtatt, som skal være ferdig før årsmøte i 2023. 
 
82/22 Økonomi 

a) Status – Linn og Vidar 
345 000 på bank. Vi har fått LAM midler på kr. Ca. 120 000. Momskompensasjon på 
ca. 200 000 og én lønnskjøring igjen i år. 
Estimert resultat for 2022 er et underskudd på ca. kr. 150 000, med estimert 
kontaktbeholdning per 31.12 på ca. kr. 200 000. 
 

b) Ny prismatrise kurs, Fritt spill og privattime 
 
Oppfølging sak 63/22 b) fra styremøte 8.9.22. om behov for en generell prisøkning.  
 
Årskontingent for medlemskap vedtas av årsmøtet og vil ikke bli påvirket av denne 
økningen. 
 
Vedtak: På bakgrunn av økonomisk analyse av alle kurs og kalibrering mot andre 
tennisklubber så økes timesatser for kurs mellom 18-31% f.o.m 2023. 
Nybegynnerkurs kommer i tillegg med + kr. 500 i medlemskontingent. 

 
Vedtak: Fritt spill avtale (FSA) økes med kr. 500 for voksen, kr. 250 for junior og 
beholdes som den er for studenter 
 
Vedtak: Privattimer for medlemmer økes fra kr. 590 til kr. 650. For ikke-medlemmer 
fra kr. 815 til kr. 900. Pris for juniortrener økes fra kr. 400 til kr. 440 for medlemmer, 
og for ikke-medlemmer fra kr. 550 til kr. 600. 
 

c) Budsjett 2023 
Daglig leder presenterte rett før styremøtet et utkast til likviditetsbudsjett 2023 med et 
nullresultat. Dette ble i styremøtet gjennomgått og revidert mot prognose for 2022-
resultat. 2022 ligger an til et underskudd på ca 150 000. Jf over har styret valgt å 
oppjustere kursprisene. Dette for å å ta igjen underskuddet fra 2022, samt for bygge 
opp en fornuftig egenkapital gjennom 2023-2024. Foreløpig 2023-budsjett ligger an til 
ca. kr. 200 000 i overskudd.  
 

 
83/22 Klubbtøy 
Kontraktsforslag foreligger fra Babolat, via Intersport. Vidar sender denne ut på e-post for 
evt. vedtak. 
 
84/22 Lagtennis 2023 – antall lag og refusjoner 
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Planlegges møte med lagene på nyåret. Evaluere det som har vært, velge nye kapteiner, vedta 
regler for refusjoner. Sak utsettes til neste møte. 
 
85/22 Eventuelt 

- Klubbmesterskap singel 2022, senior og junior. Begge mesterskap arrangeres helgen 
10.-11. desember. Ikke optimalt, men seniormesterskap er allerede utsatt en gang og 
det må gjennomføres i 2022. 

- Privattimer Sverre – forslag godkjennes for perioden ut 2023 
- TFO prosjekt – plan så langt – Sak utsettes 

 
86/22 Daglig leders kontrakt  
Det ble diskutert detaljer i daglig leders kontrakt som er unntatt offentlighet. Daglig leder var 
ikke til stede for dette punktet. 


