REFERAT – Moss TK styremøte 6. desember 2016
Dato:
Tilstede:

6. desember 2016 kl. 1830 – 2000

Per Stålnacke (PST), Tone Svartveit (TSV), Geir Øimoen-Iversen (GØI), Daniel Stålnacke (DST), Helge Bjerke (HBJ), Tom
Jetteng (TJE),

Forfall: Nils-Jørgen Eek (NJE), Elisabeth Berling (EBE),
Referent: PST
Neste møte: 10. januar 2017 kl 1830

Saksliste
Referat/vedtak
Faste saker
Referater fra
foregående møter

0/16. Kort
orientering om
økonomi/finansstat
us
00/16 Kort
orientering fra
øvrige kommitter

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 25. oktober vedtatt på epost 2.
november
TJE informerte om at påbegynt oversikt over regnskap for
2016. Var mye jobb med å forstå strøtime utfakturering
der Kim Pedersen vært fin hjelp i prosedyren.




GØI informerte om status på Norges Cup
turneringen i januar 2017. Vi har avtale om bruk
av baner i Soon og Drøbak
TSV informerte om at antall TS-skole elever ikke
økt i antall og at tiltak må vurderes.
Se også 31/16

Saksliste
Sak 5/16:
Baneutredning

Planlagt møte i gruppen avlyst men NJE vil innen kort
innkalle til nytt møte.

Ansvarl
ig
PST

Hvert
styremøte

TJE

Hvert
styremøte

Alle
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er

Hvert
styremøte
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s

NJE

Ikke noe nytt i saken
MTK Sak 6/16:
Navnunderskriftska
mpanje (Grønlien)

Frist

Orientering
på neste
møte

Det jobbes videre med medlemsundersøkelsen. PST
jobber med formuleringer av spørsmålene og hvordan
denne undersøkelse praktisk skal gjennomføres. Webbasert Google Forms er under uttesting.
PST informerte han laget en versjon som blitt sendt ut for
utttesting i styre. Kan se ut som om mottakere av
undersøkelsen blitt forespurt om opprettelse av
google/gmail konto. PST oppfordret alle i styre til å teste
ut test-versjonen. PST orienterte at Heming hatt lignende
medlemsundersøkelse noe som vil bli presentert på NTF
lederforum 12. november der PST deltar. Ideer derfra vil

PST

Orientering
på neste
møte

evt bli inkorpert i MTK undersøkelsen med sikte på
lansering til medlemmer i midio/slutten av november.
PST orienterte om at det er behov for å flytte over
spørreundersøkelsen til annen web-plattform og supplere
med noen nye spørsmål (basert på erfaringer fra Heming).
Vedtak: Enstemmig vedtak å skaffe inn bedre web-løsning
inntil NOK 4000,-. PST følger opp
MTK sak 7/16:
Oppfølging
årsmøte (referat,
…)

TSV orienterte at hun er i dialog Johan Wibye om
manglende signatur gitt nye saksopplysninger fra kretsen
som for eksempel tilsier vi har godkjent lov fra årsmøte
2015 og at det er en del oppklaringer rundt feiltolkninger
av ny lovnorm.
TSV informerte at oppdatert protokoll-versjon er sendt ut
til Wibye og EBE for endelig signering.

TSV

avsluttes

TSV

avsluttes

TSV informerte at årsmøteprotokoll endelig er signert og
oversendt kretsen den 18.november. Årsmøteprotokoll ble
godkjent av kretsen samme dag. Nyhet publisert på
mosstennis.no inkl MYK lov og årsmøteprotokoll
Sak 15/16
Støttesøknader

Se 32/16
Ole orienterte om følgende vedlikeholds og
innkjøpsbehov: Den store porten trenges byttes. Dropdowns bak banene;
Styre trenger prisoverslag og prioritert liste fra Ole og NJE
Ole orienterte han innhentet pristilbud på ny port til ca
30,000. Styre trenger skriftlig tilbud men ser ellers
nødvendighet til skifte av port.

24/16
Vedlikeholdsbehov

NJE, TJE sammen med Ole vil gå gjennom innkjøpsbehov
som behandles av styre når slik liste foreligger.

NJE

Styre gjentok at de trenger skriftlig tilbud på port og ellers
liste over innkjøpsbehov som kan vedtas på epost før
neste styremøte.
Styre gjentok at de trenger skriftlig tilbud på port og ellers
liste over innkjøpsbehov som kan vedtas på epost før
neste styremøte.
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.
26/16 Veteranlag.
TJE tok på seg koordinator og laglederansvar. Eventuelle
kostnader som vil kunne belaste MTK må meldes inn i
forkant styremøter (for eksempel påmelding til
divisjonsserien).

TJE

PST (via informasjon fra TJE før møte) informerte at MTK
ikke stiller med lag i inne-veteranserien. Medlem Bengt
Pedersen har blitt forespurt som lagleder for evt.
Veteranlag til utesesongen 2017.
PST informerte om at invitasjon til ute veteransesongen
ikke har kommet fra regionen ennå. TJE følger opp
sammen med Bengt Pedersen.
TJE ansvarer for mulig arrangement kring offisiell åpning
av innebaner
Ikke noe nytt i saken
28/16 Åpning av
innebaner

Vedtak: Enstemmig vedtak at vi ikke vil ha offisiell åpning
av nytt innedekke. Isteden fokuserer vi på inneklubbmesterskap (se ny sak 34/16)

avsluttes

Styre vedtok: Julehefte vil bli distribuert 1 februar 2017
slik vi bedre kan representere hele virksomhetsåret 2016.
Tekster fra de forskjellige gruppene må foreligge ferdig i
begynnelse av januar. Korrekturlesing av PST og GØI før
de endelig sendes til Larisa Eek rundt 10 . januar for
endelig formattering og lay-out. NJE ansvarer for salg av
annonser i desember 2016.
Styre vedtok: Vedtak om å omgjøre beslutning fra
styremøte i oktober. Etter nye innspill vedtok styre om å
ikke lage trykket julehefte da dette har begrenset
mottaker radius og føltes utdatert. Isteden ble det vedtatt
(enstemmig) at

29/16. Julehefte

30/16 Divisjonslag

a) Omgjøre webside til moderne plattform . Larisa
Boos følger dette opp ifølge tidligere pris-tilbud
b) Julehefte blir omdefinert til ordinær årsberetning
c) Årsberetning blir i tekst lik formen for de
forskjellige artikler i tidligere års julehefte men at
de enkelte artikler blir publisert på nye
hjemmesiden som enkelt nyheter under
respektive faner.
d) PST koordinerer ‘årsberetning’ artikler
Styre vedtok: Innstillingen fra Ole Reier at MTK skal stille
med 2 herrelag i 2017 års divisjonsserie ble vedtatt.

Per
Larisa,
NJE
mfl
Ole
Reier

Styre vil at kostnadsoverslag over reiserefusjon og andre
kostnader gjøres tilgjengelig for styre til årsbudsjett 2017
slik det kan inkorporeres ovenfor årsmøte i februar 2017.
PST rapporterte at 1e laget kan få 2 bortekamper på
sørlandet noen som kan øke reise-kostnader. Ole følger
opp når trekning foreligger.

31/16 Kioskvakter

EBE lager forslag over behov for utvidet kioskvakter
behov (utover konkurransegruppen) i forbindelse med
turneringer til neste styremøte

EBE

Nye Saker og
saker til
kommende møter
Styremøte hadde besøk av Moss idrettsråd v/ Kari Bunes.
Hun orienterte om mandat og virke til MIR. Styre fikk
orientering om at Steinar Håkonsen vil kunne være
32/16

behjeplig ved søknader ovenfor kommune og FM
vedrørende utvidelse av baner. NJE vil følge dette opp.

Idrettsrådet Moss

33/16.
Forberedelse 2016
avslutt/årsmøte
2017
34/16
Klubbmesterskap
inne 2017

NJE
a) TJE vil forberede prel årsresultat til januar møte i
styre og videre kontakte Kim om assistanse
vedrørende budsjettforberedelse til årsmøte.
b) Budsjett forslag fra styre vil tas på styremøte i
februar 2017.
c) Prel. Årsmøte dato er 1. mars. Vedtak om dato på
neste styremøte

GØI tar saken rundt klubbmesterskap gjennomføring
innendørs våren 2017.
GØI
Etter initiativ fra Ole, enkelte styremedlemmer (PST, TJE) og
enkelte medlemmer så foreslås etablering av MTK serie. Se
vedlegg for utførlig informasjon:
Styre vedtok (enstemmig:
Styre mener dette er bra tiltak som er med på å lage brygge
mellom generasjoner og mellom forskjellige brukere og over
aldersgrupper i klubben. I tillegg så er styre overbevist om at
dette vil kunne medvirke til et ennå bedre sosialt miljø gitt enn vil
komme i kontakt med ‘likesinnende’ etc.

35/16 MTK serien

TJE/PS
T

Vedlegg MTK 35/16 MTK serien
MTK-SERIEN er åpen for alle medlemmer over 10 år som spiller på gult eller grønt nivå. Juniorer
som har Grønt Kort betaler ingen turneringsavgift. Alle andre MTK-medlemmer betaler en
startavgift på kr. 100 pr. serierunde i tillegg til baneleie. Alle kamper spilles innendørs i perioden 1.
september – 15. juni. Fra 15. juni til 30. august kan kampene spilles utendørs, men
reservasjonsreglene for single må følges og spillerne må vise hensyn og avtale spill på gunstige
tidspunkt.
Spørsmål og påmelding sendes til turneringsleder Ole Reier på olereier@online.no (90142751).
Gjennomføring av seriespill - opprykk og nedrykk
Påmeldte spillere blir satt opp i avdelinger på fra 4-7 spillere der spillerne selv sørger for å avtale
tidspunkt for kampene samt reservere banetid (se Kampvarighet og kampformat). Spillerne vil i
starten bli plassert etter antatt spillenivå i et divisjonssystem fra 1. divisjon og nedover. De laveste
divisjonene kan bli spilt med grønn ball hvis turneringsleder bestemmer det (avhengig av påmeldte
spilleres alder og nivå). Vinner av hver avdeling rykker opp mens den som får minst poeng rykker
ned (litt avhengig av spillere som kommer til eller slutter i seriespillet). Deretter settes det opp nye
divisjoner og angis ny tidsfrist for å gjennomføre kampene før det igjen blir opprykk og nedrykk.
Spillerne må spille sine kamper innenfor den tidsperioden turneringsleder angir (ca. 2 uker pr.
kamp). Ved uenighet/protester eller problemer med å avtale kamptidspunkt kontaktes
turneringsleder. Hvis man ikke stiller opp til sine kamper innenfor gitt tidsrom taper man på w.o.
Kampvarighet og kampformat.
Det kan avtales forskjellig spilletid - enten 1, 1,5 eller 2 timer. Ved uenighet om spilletid skal
korteste ønskede spilletid gjelde. Se regler for forskjellig spilletid under.
Innspilling skal begrenses til 5 minutter. Alle kamper spilles med no-ad.
Timeskamper. Det spilles best av ett pro-sett (først til 8 game med tiebreak på a7. Hvis settet ikke
er ferdigspilt med 10 minutter igjen, avsluttes settet med supertiebreak (tiebreak til 10, må vinnes
med 2 poeng) som starter på daværende gamestilling.
Halvannen og totimerskamper: Det spilles best av tre sett med no-ad. I de to første settene spilles
det vanlig tiebreak på a6. Tredje sett spilles som et supertiebreak.
Hvis kampen er i 2. sett og ikke er avgjort og det er 20 minutter igjen av kamptiden, avsluttes 2. sett
med tiebreak som starter på daværende gamestilling. Hvis det blir 1-1 i sett, spilles det et
avgjørende supertiebreak.
Reservasjon av banetid, betaling av baneleie og baller.
Juniorer med Grønt Kort kan reservere bane til MTK Seriespill 7 dager før kamp (se Grønt Kortregler punkt 9 pr. 1.12.2016). TS-elever uten Grønt Kort og andre MTK-medlemmer reserverer og
betaler banetid på vanlig måte. Når en spiller uten Grønt Kort møter en spiller med Grønt Kort skal
spilleren uten GK reservere og betale for en time. Hvis det avtales lenger spilletid, skal spilleren
med Grønt Kort reservere den andre timen med GK.
Når to spillere uten GK møtes og avtaler timeskamp, reserverer/betaler den ene spilleren bane, og
den andre betaler sin halvdel av baneleien direkte til sin motstander ved kampstart. Ved lenger
spilletid reserverer spillerne en time hver.

Spillerne holder baller selv (Head ATP kan kjøpes i kiosken for kr. 100 pr. rør).
Strøtimeregning sendes ut på vanlig måte (uspesifisert sammen med andre strøtimer).

