Protokoll fra styremøte i Kristiansand
Tennisklubb

Møtenummer: 4/20
Dato: 25.08.2020
Kl.: 19:00-21:00
Sted: Klubbhuset
Til stede: Øistein A. Wirak, Charlotte Joy Kolbeinshavn, Svein Jonassen, Christine HoyerSørensen, Gunnar Sannæs, Odd Nordmo, Vidar Lund, Alan Hepburn, Camilla Hannaas
(referent)

Saksliste

10/20 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte
Protokoll godkjent
Merknader:
- Sak 2/20: Arbeidet med å lage oversikt over de ulike utvalgene, deres roller og ansvar
har ikke blitt prioritert. Alan Hepburn overtar dette arbeidet og lager en strukturert
oversikt som skal publiseres på ktk.no. Frist frem til neste styremøte.
- Sak 9/20:
o Christine undersøker muligheter for Tennisfritidsordning i mer detalj og lager
forslag til vedtak på neste styremøte.
o Securitas har vært på befaring (i forbindelse med tidligere innbrudd) i og
anbefaler tre kameraer. Når de har mottatt etterspurt info om kabler osv. vil de
komme med et tilbud.
o Svein overtar p.t. ikke deler av de eksterne regnskapsoppgavene i klubben.
11/20 Orienteringssak - dagens status ifht administrasjon og trenersituasjon
Pga. sykemelding er det hentet inn en ekstra trenerressurs på timekontrakt. I tillegg vikarierer
Mathilde Weisshaar noen timer. Adm leder ivaretar 40% administrasjon og 10%
treningstimer.
12/20 Redegjørelse for økonomien i klubben
Per i dag ser resultatet ut til å bli bedre enn budsjettert. Utgiftene er noe redusert pga.
permitteringer i vår (Covid-19), mens inntektene holder nivå pga. kompensasjonsordninger
fra Idrettsforbundet. I tillegg er det økte inntekter i år på baneleie, privattimer og på aktiviteter
i skoleferier. Medlemstallet har også økt fra samme tid i fjor. Tallene viser en økonomisk
forsvarlig drift.
13/20 Fremdriftsplan og budsjett for arbeid med anleggsutvidelse
Det ble presentert et foreløpig budsjett for ulike alternativer, etter befaring med Hallmaker og
OB Wiik. På neste styremøte bes Prosjektkomiteen presentere et totalt budsjett for de ulike
alternativene og en prosjektplan (forventet tidspunkt for beslutning - hvor det kalles inn til
medlemsmøte, igangsetting og forventet ferdigstillelse av anlegget).
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Prosjektet er meldt inn til Kristiansand kommune.
14/20 Vedtak om plan for organisering av administrasjonen
Det ble diskutert ulike alternativer til organisering av administrasjonsarbeidet i klubben
fremover. Pga. sykemelding må det tilrettelegges på en måte som ivaretar både klubben og
administrativ leder. Forslaget som var utarbeidet ble derfor ikke vedtatt. Charlotte og Øistein
prioriterer dette fremover slik at en løsning kommer på plass snarest mulig.
15/20 Plan for strategiarbeid og veien til en felles strategi for klubben
Styret via Øistein utfordrer Svein Christian Wirak til å lede dette arbeidet. Dersom han
aksepterer dette bes en plan presenteres på neste styremøte.
16/20 Møteplan for styret resten av året
Møteplan for høsten ble vedtatt, med styremøter 22. september, 27. oktober og 24. november.
Ny tid er kl. 18-20.
17/20 Eventuelt
- Charlotte ber Kristin kjøpe inn plaster og isposer som lagres i klubbhuset (lett
tilgjengelig for medlemmene)
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