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Protokoll fra styremøte i Kristiansand 
Tennisklubb 
 
 
Møtenummer: 2/23 
Dato: 9.2.23   
Kl.: 18:00-20:30    
Sted: KTK, Klubbhuset 

 
 

 
 

 
Til stede: Charlotte Joy Kolbeinshavn, Gunnar Sannæss, Glenn Skare Pedersen, Daniel 
Håkestad, Camilla Hannaas (referent) 
 
I tillegg var Øistein Wirak og Svein Jonassen til stede frem til sak 13/23 
 
Ikke til stedet: Odd Nordmo, Erik Freuchen, Christine Høyer-Sørensen, Linn Thorsdal 
 
Saksliste 
 
823 Godkjenne protokoll 
Protokoll fra forrige styremøte ble godkjent 
 
9/23 Orienteringssaker 

- Forsikringer 
o KTK har per i dag følgende forsikringer: 

§ If Klubbforsikring (ansvar- og personforsikring, som gjelder styret og 
medlemmene) 

§ Yrkesskadeforsikring (ansatte) 
§ Gjensidige barneidrettsforsikring (som medlemmer av NIF) 
§ Anleggsforsikring gjennom SR-bank 

o Camilla og Erik har etter en overordnet gjennomgang vurdert at klubben er 
riktig dekket, men at det må tas en nøye gjennomgang og mulig reforhandling 
av forsikringen på anlegget 

- Sommerskolen, markedsføring 
o Charlotte har vært i kontakt med Wilds Minne, Lovisenlund og den 

internasjonale skolen, prøve å få til besøk for å vise tennis – enten ved at 
elevene besøker klubben eller at noen av juniortrenerne besøker skolene 

o Sportslig utvalg er i kontakt med Gimletroll som arrangerer en 
Sommeridrettsskole, og som er interessert i å inkludere tennis i planene 

- Sponsorater og klubbtøy 
o Avtale på klubbtøy er i prosess, med Babolat/Intersport. 15% på Intersport, 

20% på Babolat klubbtøy og lave priser på baller, utstyr etc. Fått med tre 
sponsorer til klubbtøyet 

- TennisKids og Kraftsenter 
o Kristin Natvig blir KTK sin kontaktperson i samarbeidet med Arendal og 

Mandal og opp mot NTF. Øistein blir også med og bidrar i dette arbeidet 
o Planlegger obligatorisk opplæring for trenerne, for deretter å kunne starte med 

TennisKids turneringer i KTK 
 
10/23 Anleggshjul, årshjul og sportsplan v/Øistein 
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- Anleggshjul: Et internt hjelpemiddel for å administrere drift og vedlikehold av 
anlegget. Løpende oppgaver, dugnader og vedlikeholdsplanlegging. I tillegg til det 
som står notert i anleggshjulet nevnes: 

o Det planlegges anskaffelse av reperasjonskit til innebanene for å ta 
småskader/hull 

o Det planlegges også å få inn priser på LED lys til utebanene, og løsning for å 
administrere lys per bane 

o Det skal testes lyddemping inne i hallene med filtduk, en rimelig løsning som 
kan fungere 

o Det er gjort flere tiltak for å bedre utfordringen med vannlekkasje, spesielt på 
bane 3. Det fungerer nå så greit det kan. Dekket tåler vann. Det er fremdeles 
noe utfordringer med innsig av vann fra tunellen mellom hallene, og dette er 
pga. hvordan dreneringen er utført. 

- Årshjul: Øistein presenterte hvordan administrasjonen bruker og videreutvikler 
årshjulet aktivt som et verktøy for å holde oversikt og kontroll på løpende 
driftsoppgaver 

- Sportsplan: Øistein presenterte forslag til sportsplan for 2023-25 
o Styret utfordrer sport/marked til å tenke fremover på sponsorer spesifikt mot 

juniorer som satser. Legg inn et avsnitt på dette i sportsplanen, så vedtas 
planen på neste styremøte 

o Budsjett for divisjonsspill også presentert 
 
11/23 Regnskap og budsjett v/Svein 

- Regnskap 2022 
o Kontingent, baneleie – lavere enn budsjettert, pga. medlemsnedgang 
o Kursavgifter – lavere medlemstall, sommerskolen gikk ikke som budsjettert 
o Andre inntekter – høyere enn budsjettert, hovedsak Hjørringturen og kr. 

200 000 i tilskudd fra kommunen (driftstilskudd til private klubber), og kr. 
50 000 fra Fylkeskommunen til sommercupen 

o Kostnader: Omtrent som budsjettert 
o Årsresultat 150 000 lavere enn budsjettert, totalt resultat på kr. -50 430 

- Gjenstående lån på anlegget: 2 239 000 
- Budsjett 2023 

o Overslagsregning, sett på historikk og fjoråret – og satt et relativt offensivt 
budsjett 

o Positiv respons på nybegynner semesterkurs for juniorer (10-11 år), som er 17 
stk. Nybegynnerkurs for voksne ble også raskt fylt opp. 

 
12/23 Spond club 
Testet ut Spond på 2-3 voksengrupper, med gode tilbakemeldinger. Nå skal det prøves ut på 
juniorgruppene. Få litt hjelp av Stavanger Tennisklubb som bruker Spond og har veldig 
positive erfaringer. 
 
Vedtak: Styret vedtar å innføre Spond Club som medlemssystem og kommunikasjonsverktøy 
 
Klubben skal bruke litt tid på å gjøre seg kjent med systemet og hva vi ønsker å bruke det til. 
Mange muligheter, men enighet om å ta i bruk det som gir verdi. 
 
 
13/23 Årsmøte og verv videre 
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- Flytter årsmøtet til onsdag 22. mars da vi kan benytte lokaler på Thon Parken (som del 
av sponsoratet). I stedet for å betale på Hotell Norge som to siste år 

- Det ble tatt en runde hvor alle i styret informerte om hva de tenker om videre 
engasjement på egne vegne. Charlotte hadde kommunisert med Linn, Erik og 
Christine om dette før møtet, og har nå en oversikt som hun sender til valgkomiteen 

 
14/23 Eventuelt 

- Arrangere åpen dag i vår, kanskje under French Open. Voksne og barn kan komme å 
se anlegget og prøve tennis 

- Jobbe mot å opprette rolle som «Inkluderingsansvarlig» og opprette fond som kan 
søkes midler fra, målgruppe i hovedsak vanskeligstilte barn og unge 

 
 
 


