
Vedlegg. Sak 10. Innkommet forslag 
 
Forslag fra Bengt Pedersen: 
Ryktes at det skal arrangeres turnering hvor også klubbens mosjonistspillere kan delta? Savner info 
og invitasjon...  
 
Mer generelt: Mye er blitt bedre i klubben. Bedre miljø, mer aktivitet, mange som spiller med flere. 
Bra! Også honnør for gode resultater i Konkurranse-gruppen! 
 
Men noe bør gjøres for å få med flere av klubbens medlemmer på MTK arrangement. C-klasse med 
«proffe» utenbys folk som nesten er like gode som aktive A-spillere kan bli litt vel gode for klubbens 
mosjonister så tenk gjerne også på interne klubb arrangement! Gjerne med satsning på det sosiale 
også!  
 
Info må både på hjemmeside, Facebook OG Email! 
 
Ønsker også bedre rutiner på utsendelse av faktura for fast baneleie og pro-timer/kurs. 
 
Ønsker også mulighet til å betale med Vipps, inkludert Kiosk og Drop-In. 
 
 
Styrets innstilling:  

1. Ja det arrangeres Klasse ABC turnering i Moss 2-4 mars. Informasjon om turneringen finnes 

på torunament software og burde være kjent for alle aktive turneringsspillere med lisens. 

Informasjon om turneringen finnes siden 16 februar på klubbens facebookside. Eposter har gi 

den siste uken gått ut til lisensierte spillere i klubben. (Pga at medlemmer er dårlige på å 

oppdatere endringer i sin epost adresser har klubben siden 2014 valgt å legge ut all relevant 

på klubbens hjemmeside.) 

 

 

2. Hva gjelder det sosiale satsninger så er vi helt avhengig av initiativ fra medlemmer da styret 

har begrenset kapasitet til å påta seg mer oppgaver enn de som allerede ligger på en aktivt 

jobbende styre. Hvis medlemmer som for eksempel forslagsstilleren selv kan påta seg dette 

så bare gi beskjed til styre. Styre har prøvd dette i både 2016 og 2017 for eksempel gjennom 

å etablere et lag i inne veteranserien men med negativ respons når vi forespurt enkelte 

medlemmer om å organisere dette.  

 

3. Klubben vil i 2018 gjøre en forandring i praksisen for utfakturering av strøtimer og 

medlemsskontingent/oppdaterte medlemslister etc gjennom innføring av nytt booking 

system. Det vil for eksempel medføre at strøtimer betales direkte ved booking. Dette vil 

minske den administrative byrden på styre og administrative kostnader. 

4. Styre har vurdert innføring av Vipps men har ennå ikke funnet ut hvordan vi på enkel måte 

kan få regnskapsført innbetalte beløp til riktig konto på kontoplan. Slik styre vurdert dette 

fram til nå vil dette påføre klubben ekstra administrative kostnader ved innførende av 

VIPPS.        

 


