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Protokoll fra styremøte i Kristiansand 
Tennisklubb 
 
 
Møtenummer: 2/22 
Dato: 9.3.2022   
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 
 
10/22 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 
Godkjent 
 
11/22 Orientering 

- Lyse ut stilling som daglig leder, og det skal jobbes med utlysningstekst 
- Det var befaring med By- og stedsutviklingsutvalget 3. mars i forbindelse med 

anleggsutvidelsen. 
- Hjørringtur utsatt pga. tilgjengelighet av vandrerhjemmet. Nye datoer 19.-22. mai. 

Øyvind Ass sagt ja til reiseledelse, og vil involvere flere til å bidra. 
 
12/22 Regnskap og budsjett 

- Regnskap 2021: Overordnet ingen overraskelser. Inntekter som forventet, 
lønnskostnader noe høyere i hovedsak pga. ekstra lønn til Jens i juni-desember. Ikke 
betalt ekstra avdrag i år for å beholde likviditet. Annen driftskostnad noe høyere enn 
budsjett i hovedsak pga. dyrere strøm og innkjøp av diverse utstyr til banene. 

- Resultatregnskap ble gjennomgått 
- Budsjett for 2022 ble gjennomgått 

 
13/22 Prosjektledelse anleggsutvidelse 

- Enighet i styret om at det er behov for en prosjektleder 
- Spare Øistein og Svein til drift (frem til evt, ny daglig leder er på plass) – vi er sårbare 

og det er en stor risiko. De vil uansett bidra tungt inn i prosjektet. 
- Johannes (som styrte forrige anleggsutvidelse) villig til å bidra i prosjektet, som er 

kjempepositivt 
- Avklare Helen Sterud i NTF sin rolle i prosjektet. Vurdere henne som prosjektleder 

dersom hun kan og vil, i forhold til annen kandidat som er på blokka, og hva slags 
økonomiske vilkår det evt. vil innebære. 
 

 
14/22 Eventuelt 

- Øistein presenterte ønske om og utkast til handlingsplan for klubben, følges opp på 
neste styremøte 

- Styremøte torsdag 17. mars kl. 19 
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o Jobbe med eventuelle innspill til årsmøtet 
o Eventuelt beslutte valg om prosjektledelse dersom alternativene er klare 


