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Protokoll fra styremøte i Kristiansand 
Tennisklubb 
 
 
Møtenummer: 7/22 
Dato: 1.6.2022   
Kl.: 18:00-20:30    
Sted: KTK, Klubbhuset 

 
 

 
  

 
Til stede: Charlotte Joy Kolbeinshavn, Gunnar Sannæss, Linn Thorsdal, Odd Nordmo, Glenn 
Skare Pedersen, Erik Freuchen, Daniel Håkestad, Camilla Hannaas (referent) 
 
Ikke til stede: Odd Nordmo 
 
 
Saksliste 
 
35/22 Godkjenning av protokoll 
Protokollen ble godkjent 
 
36/22 Orienteringssaker 

- Styresammensetning er oppdatert i Brønnøysundregisteret 
- Innhenting av politiattest av nye styremedlemmer 
- 13 søkere på stillingen som daglig leder, intervjuer i gang 
- Styremøte før sommeren mandag 20. juni 18-20 (møte i juli utgår) 
- Avtale inngått med bedrift for bedriftstennis, prøveordning ut juni 
- KTK deltar i år på en barneturnering som tidligere har vært et samarbeid kun mellom 

Mandal og Arendal tennisklubb. Aljosa organiserer barna. 
 
 
37/22 Årshjul – sommer 2022 

- Sommercupen arrangeres av Øistein og evt. Hege 
- Sommerskolen, trenger flere påmeldte. Bilder og videoer tatt av juniortrenerne og skal 

brukes til markedsføring 
- Mathilde Weisshaar ønsker å jobbe her i sommer, og det planlegges for privattimer, 

drop-in og muligens Sommerskolen.  
 
38/22 Rasmussengruppen  

- Det planlegges å sende ut informasjonsskriv til alle barne- og ungdomsskoler i 
Kristiansand, med att: sosiallærer. Få Kristin til å sende e-post fra KTK sin e-
postadresse signert med Styreleder og kontaktperson Christine. 

 
39/22 Arbeidsbeskrivelse/kontrakt Aljosa 
Utsettes til neste styremøte 
 
40/22 Personalsak – unntatt offentlighet 
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41/22 Planlegging for organisering av utvalg 
Vurdere dagens struktur, ettersom det ikke har fungert over lengre tid. Gjøre research hos 
andre klubber og eventuelt NTF på ulike fungerende strukturer. Settes opp som sak i august. 
 
42/22 Eventuelt 

- Linn, Glenn og Gunnar tar initiativ mot Svein for å få oversikt over økonomi- og 
regnskapsoppgaver 

- Innføre evaluering av kurs/trener/opplevelse i KTK etter hvert gjennomført kurs, for å 
samle dokumentasjon for å analysere og evt. sette inn forbedringstiltak 

- Godtgjørelse til styreleder (styreleder var ikke til stedet for dette punktet). 
Vedtak: Styret vedtar en månedlig godtgjørelse til styreleder på kr. 5000 per 
måned f.o.m mars 2022, frem til daglig leder er på plass og fungerende i sine 
arbeidsoppgaver. Kompensasjonen løper frem til neste årsmøte, med mindre 
styret beslutter noe annet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


