REFERAT – Moss TK styremøte 10. januar 2017
Dato:
10. januar 2017 kl. 1830 – 2015
Tilstede: Per Stålnacke (PST), Tone Svartveit (TSV), Daniel Stålnacke (DST), Helge Bjerke (HBJ), Elisabeth Berling (EBE),
Forfall: Nils-Jørgen Eek (NJE), Tom Jetteng (TJE), Geir Øimoen Iversen (GØI)
Referent: PST
Neste møte: 7 februar 2017 kl 1830 (NB! Utvidet)

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 6. desember vedtatt
PST på vegne av TJE informerte om at prel
resultatrapport for 2016 foreligger. Gjenstår noe
inngående fakturering og strøtime utfakturering vil
påbegynnes
 PST på vegne av GØI informerte om meget
velgjennomført NC16 med 111 kamper, 77
spillere og 3 spilleplasser (Moss, Soon og
Drøbak). Artikkel publisert på tennis.no om
arrangement
 TSV informerte om at antall TS-skole elever ikke
økt i antall og at tiltak /markedsføringsstunt
planlegges.


Saksliste
Sak 5/16:
Baneutredning

Planlagt møte i gruppen avlyst men NJE vil innen kort
innkalle til nytt møte.
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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
Pga andre hastesaker har ikke PST hatt kapasitet å følge
opp saken. Vil prøve få ut undersøkelsen før årsmøte
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.
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).
26/16 Veteranlag.

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.
Ikke noe nytt å informere om.

TJE

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
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

29/16. Julehefte

Frist for tekster til årsberetning/web-artikler er 7. februar

Per
Larisa,
NJE
mfl

Styre vedtok: Innstillingen fra Ole Reier at MTK skal stille
med 2 herrelag i 2017 års divisjonsserie ble vedtatt.
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.
30/16 Divisjonslag

Ikke noe nytt å rapportere

Ole
Reier

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

31/16 Kioskvakter

EBE fremmer følgende forslag til styre: Etter snart et år
prøvedrift for min del, med allerede avtalt oppgave
fordeling mht kioskvakter, så vil jeg ha denne endret slik
at JK tar ansvar for å bemanne kiosken på deres egne

EBE

arrangementer. Det vil også gjøre at TS komiteen får et
nærere bekjentskap til foreldre i TS Noe som kun er
positivt. Kiosk komiteen tar fortsatt ansvar for GT og ØK
arr som har TS som målgruppe.
Det ble presisert at dette gjelder 4 arrangement i året.
Etter noen diskusjon så vedtok styre følgende
enstemmig :
Kiosk og miljø har fortsatt ansvar for all kioskbemanning
men der enkeltpersoner i JK/TS vil inviteres til å delta som
kioskvakt gitt alt fler arrangementer i regi av MTK.

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

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) Årsmøte dato blir 1. mars kl 19. PST vil sende ut
innkalling i henhold til MTK lov.

TJE/PS
T

GØI tar saken rundt klubbmesterskap gjennomføring
innendørs våren 2017.
Ikke noe nytt i saken

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.
18 påmeldte spillere så langt av begge kjønn og aldrer.

35/16 MTK serien

avsluttes

Nye Saker og
saker til
kommende møter
36/16 Endring
konkurransegrup
pen

PST og TSV har vært i dialog med daglig leder / hovedtrener Ole
Reier om kommende generasjonsskifte i konkurransegruppen
(KG). Ole mener at det er for stort sprang mellom de beste i TS
og det meget høye nivået i KG. I tillegg så er det stort

alderssprang mellom KG og TS der vi nå har 11 av 12 KGspillere som i 2017 er 15 år eller eldre. Ole foreslår at det
etableres en KG bredde gruppe med 7 spillere som kan danne
basis for å minske gapet mellom TS og KG. Videre er det det 4
spillere som gir seg i KG slik de fra 2017 er 8 spillere. Totalt er
det foreslått 15 spillere i KG. Ole har sendt inn forslag til prising
som i stort innebærer inntekter som i 2016 og ikke økt banetid i
primetime.
Styre vedtok enstemmig (foruten TSV som reserverte seg):
Det etableres en KG elite på 8 spillere og en KG bredde med 7
spillere (med redusert treningstid og som følger skoleåret). Styre
presiserte at nåværende banetid for KG ikke skal overskrides og
at inntekter/kontingent samlet skal være som med tidligere KG
gruppe med 12 st helårsatsende.

