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Protokoll fra styremøte i Kristiansand 

Tennisklubb 

 

 

Møtenummer: 6/22 

Dato: 5.5.2022   

Kl.: 18:00-20:00    

Sted: KTK, Klubbhuset 

 
 

 

  

 

Til stede: Charlotte Joy Kolbeinshavn, , Gunnar Sannæss, Linn Thorsdal, Odd Nordmo, 

Glenn Skare Pedersen, Camilla Hannaas (referent) 

 

Erik Freuchen var også til stede, selv om han formelt ikke er valgt inn i styret enda – ref. 

årsmøtet. 

 

Ikke til stede: Christine Hoyer-Sørensen 

 

 

Saksliste 

 

28/22 Godkjenne protokoll fra forrige styremøte 

Godkjent 

 

29/22 Orientering 

- Ekstraordinært årsmøte blir 23. mai pga. lagkamper 18.5 

- Wilds Minne skole har fått innvilget å benytte grøntarealet vårt i svingen pga. 

anleggsarbeid på skolen og mangel på lekeområder 

- Tromsø tennisklubb ønsker å komme til sommercup ’en, og ønsker hjelp til 

overnatting hvis mulig (Palmesus-helgen, høye priser). Charlotte undersøker med 

Wilds Minne skole 

- Idrettsrådet honorerer deltakelse på deres årsmøte den 10.mai med kr. 3000. KTK 

stiller med Linn og Charlotte 

- NIF oppfordrer alle klubber til å ha en barneidrettsansvarlig. De har invitert til 

dialogmøte mandag 9. mai. KTK stiller med Glenn 

 

30/22 Utleie av klubbhuset 

Det har over tid blitt diskutert om vi skal tillate utleie av klubbhuset til fest og andre 

arrangementer der alkohol nytes. Fordi det er en idrettsarena med aktivitet både på dagtid og 

kveld, også blant juniorer, så mener styret at dette bør unngås. Potensielle inntekter er ikke av 

størrelse og veier ikke opp for mulige negative konsekvenser. 

 

Vedtak: Som utgangspunkt leier KTK ikke ut klubbhuset til fest og andre arrangementer, 

hverken til medlemmer eller ikke-medlemmer. Arrangementer i klubbhuset skal fortrinnsvis 

holdes i klubbregi i sammenheng med turneringer ol., og da iht. vedtatte ordensregler. 

 

31/22 Ansettelse Daglig leder 

 

Stillingsannonse ferdigstilles innen uken. Glenn publiserer annonsen på Tennisforbundet, 

Finn.no og Facebook. 
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Charlotte, Erik og Glenn danner en gruppe som står for utvelgelse og intervjuer, med Linn 

som reserve. 

 

32/22 Anleggsutvikling 

Sak utsettes pga. møtetid 

 

33/22 Organisering av sportslig utvalg 

Sak utsettes pga. møtetid 

 

34/22 Eventuelt 

- Linn lager utkast til nyhetsbrev som sendes ut før sommeren 

- Linda Farstad er interessert i rollen som leder for juniorutvalget. Hun vil stille på neste 

styremøte for å presentere sine tanker og visjon for utvalget, og ønsker forankring i 

styret før hun sier ja. 

- Charlotte ber Svein om å rute innkomne e-post til adm@ktk.no videre til post@ktk.no 

inntil videre, slik at det blir én kommunikasjonskanal inn til KTK som er enklere å 

administrere. Når Daglig leder er på plass kan det vurderes om det er fornuftig med 

flere kanaler. Linn og Gunnar gis innsyn i e-postkontoen, i tilfellet det blir behov for å 

bidra. Kristin sender evt. videre til Charlotte dersom det er noe hun ikke kan svare på. 

- Odd ønsker å vurdere Clubladder (stigespill, alternativ til rankingliste) til 

veterantennis. Camilla tipset om å ta kontakt med Jens, som satt seg inn i dette 

konseptet og hva det ville kreve for å sette det opp og administrere det. 
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