
 

 

 

REFERAT – Moss TK styremøte 24. august 2016 
  

  

 

   

 

 

 

 

 

Saksliste 

Faste saker 

Referat/vedtak Ansvarl

ig Frist 

Referater fra 
foregående møter 

PST lager utkast til referat rett i etterkant styremøter og 
sender ut på rask epost høring før de legges ut på 
mosstennis.no 
Vedtak: Referat fra møte 22. juni 2016 vedtatt 

PST Hvert 

styremøte 

0/16. Kort 
orientering om 
økonomi/finansstat
us 

.   
Tom Jetteng deltok på sitt første styre møte og orienterte 
om sine ambisjoner i styre. Han hilses velkommen! 
 

TJE Hvert 

styremøte 

00/16 Kort 
orientering fra 
øvrige kommitter 

TSV orienterte at det var relativ liten påmelding til 
sommerskolen i august 
EBE orienterte om at det er flere som vil stille i kiosken fra 
nå av 
GØI orienterte om at søknader for første halvår til 
turneringer oversendes til NTF den 12. september 

Alle 
kommitt
er 

Hvert 

styremøte 

Saksliste 

 Ansvarl

ig 

Frist/statu

s 

Sak 5/16: 

Baneutredning 

Ikke noe nytt å rapportere 

NJE 

Orientering

på neste 

møte 

MTK Sak 6/16: 
Navnunderskriftska
mpanje (Grønlien) 
 

Det jobbes med medlemsundersøkelsen.  

PST 

Orientering

på neste 

møte 

MTK sak 7/16: 
Oppfølging 
årsmøte (referat, 
…) 
 

 TSV orienterte at hun er i dialog med idrettskretsen 

vedrørende MTKs lovendring i 2014 og 2015.  
TSV asap 

Dato: 24. august 2016 kl. 1830 – 2030 

Tilstede:  Per Stålnacke (PST), Tone Svartveit (TSV), Geir Øimoen-Iversen (GØI), Daniel Stålnacke (DST),  Elisabeth Berling (EBE), 

Helge Bjerke (HBJ), Tom Jetteng (TJE). Ole Reier deltok på sak 23/16 og 24/16. 

Forfall:     Nils-Jørgen Eek (NJE),    

Referent: PST 

Neste møte: 20 september 2016  

 



Sak 15/16 
Støttesøknader 

TSV følger opp drifts- og aktivitetsstøtte fra kommunen, 

pluss evt. ny søknad om støtte fra Sparebank1 og/eller 

Sparebankstiftelsen.  

TSV har sendt inn søknad for drifts- og aktivitetsstøtte fra 

kommunen, TSV informerte at hun søkt for å få dekket 

baneleie i forbindelse med organsiert trening (noe som 

virker nytt for året) 

Ikke noe nytt å rapportere i saken 

Vi har fått innvilget 50,900,-som drifts og aktivitetsstøtte 

for 2016 fra Moss kommune. Dette er basert på 

innrapporterte medlemmer 6-19 år der de mellom 13-19 år 

telles dobbelt. 

TSV orienterte om kommende LAM-søknad 

TSV 

Orientering 

på neste 

møte om 

utfall på 

søknader 

Sak 17/16 Nytt 

banedekke 

Nytt banedekke lagt i sommer og innebaner åpnet for spill 

1. august. Styret fornøyd med utførelsen av jobb og gode 

tilbakemeldinger fra medlemmer 

NJE/Ole 

Reier 
avsluttes 

19/16 Justering 

timelønn 

hjelpetrene

re 

Vi har hatt uendret timelønn for hjelpetrenere siden 2011. 

(100,- for de uten kurs og 134,- for de med NTF-1 

trenerkurs).  

Det vil undersøkes om timelønn bør oppjusteres. 

PST vil undersøke med andre klubber og sammen med 

EKP gjøre noen overslagsberegninger for hva endret lønn 

vi koste klubben.  

EKP informerte at prisjustering ikke er tatt høyde for i 

budsjett men justering bør vurderes 

TJE lager overslag på kostnad for evt. timelønnøkning 

 

PST/TJ

E 
 

Nye Saker og 

saker til 

kommende møter 

 

  

21/16. Prisjustering 
innebaner.   

Per og Tom har sammen sett på prisstrukturen for 
fastleier og strøtimer gitt at siste prisendring ble gjort i 
2013. Generelt så økes prisen for medlemmer på 
hverdager med ca 8-11% mens det for ikke-medlemmer 
er på 16-39%. Det er senkt prisen på kl 22-24 timene på 
hverdager og helgeprisen for strøtimer er også redusert. 
Styre vedtok endringer på strøtimer og fastleietimer . 

Styre vil diskutere også de andre prisene på neste møte 

 

  

22/16. Ikke 

medlemmer 

Ikke-medlemmer. Det ble diskutert om vi skal tillate ikke-

medlemmer adgang til inne-baner.  TJE nestemøte 



23/16 

Innebanetimer 

høsten 2016 

Ole orienterte om situasjon og hans innstilling. Den 

innebærer i prinsipp samme banefordeling for organisert 

trening for juniorer som før med noen mindre 

fordelingsendringer mellom KG og TS. Videre foreslår Ole 

at det innføres en voksentrening på mandager og at 

Lagtennisen bruker banetimer mandag og onsdag kveld 

(ca annehver uke). Lørdager kl 11-12 ønskes til barn 

under 7 år som del av nyrektutering 

Styre vedtok innstillingen  

PST  

24/16 

Vedlikeholdsbehov 

Ole orienterte om følgende vedlikeholds og 

innkjøpsbehov: Den store porten trenges byttes. Drop-

downs bak banene;  

Styre trenger prisoverslag og prioritert liste fra Ole og NJE 

NJE  

25/16. TS-trener 

PST og TSV har hatt møte med TS-trener Mery om 

mulighet for økt stillingsprosent og lønn etter eget ønske. 

TSV tar fram et forslag. 

TSV/PS

T 
Neste møte 

26/16 Veteranlag. 

TJE orienterte om ønske fra noen veteranspillere å danne 

et veteranlag for spille i Veteranserien (divisjonstennis 

inne og lagserien utendørs). Styre positiv men trenger 

hvilke kostnader som evt skal dekkes av klubben.  

TJE Neste møte 

 

 

 

 


