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Protokoll fra styremøte i Kristiansand 
Tennisklubb 
 
 
Møtenummer: 3/22 
Dato: 17.3.2022   
Kl.: 19:00-21:00    
Sted: KTK, Klubbhuset 

 
 

 
  

 
Til stede: Øistein A. Wirak, Charlotte Joy Kolbeinshavn, Christine Hoyer-Sørensen, Svein 
Jonassen, Gunnar Sannæss, Linn Thorsdal, Gerard van Ditshuizen, Odd Nordmo, Camilla 
Hannaas (referent) 
 
 
Saksliste 
 
15/22 Prosjektleder 
Helen Sterud i NTF har tro på klubben og oss, og vil gjerne jobbe inn mot oss i dette 
prosjektet. Hun ønsker ikke å påta seg rollen som prosjektleder, men går i dialog direkte med 
Stine Sannæss (prosjektleder) hvor de to diskuterer og avstemmer roller og behov for å sikre 
en god løsning for dette prosjektet. 
 
Prosjektgruppen, i samarbeid med Helen, lager et forslag til prosjektorganisasjon som legges 
frem for styret – slik at det er tydelig hvem som har hvilket ansvar med hvilke 
kommunikasjonslinjer. Hvordan prosjektet skal styres skal vedtas av styret (styringsgruppe), 
mens prosjektgruppen vil ha mandat til å hente inn relevante og nødvendige ressurser 
underveis i prosjektperioden, med plikt til å informere styringsgruppen. 
 
Det ble foreslått at for enklere å kunne delegere ansvar og involvere medlemmer kan 
prosjektet organiseres i mindre delprosjekter; som for eksempel utebanene/dekke, padelhall, 
ballvegg osv. 
 
Prosjektgruppen og styret ønsker engasjement og deltagelse i prosjektet fra medlemmene. 
Spesielt nyttig er det med folk som er trygge på fag (elektrisk, rørlegging, snekker/tømrer 
etc.). Forslag om å invitere til dette i bl.a. neste medlemsundersøkelse. 
 
16/22 Årsmøtet 
Styret gir tilbakemelding til Øistein til årsberetningen på e-post dersom kommentarer/innspill. 
Årsmøtet avholdes på Hotell Norge 29. mars. Styret møtes neste uke dersom det er innspill til 
saker på årsmøtet som må forberedes. 
 
17/22 Eventuelt 

- Ønsker om fokus i neste styreperiode: 
o «Aktiv klubb» Øistein er med i arbeidsgruppe om klubbarbeid i NTF, det er 

ønskelig å utvikle KTK til Aktiv klubb, som vil gi klubben gode verktøy i 
klubbens drifts- og utviklingsarbeid. 

o Jobbe mot bedre fungerende utvalg; spesielt sportslig utvalg og markedsutvalg 
 
 


