Styremøte Moss Tennisklubb 30.9.2020
Tilstede:
Glenn Johnsen, Rune Bilden, Helge Bjerke, Jørgen Vanem Are Haaland Naustbakk og Elizabeth Toyer.
Fravær:
Tobias Nilsson, Kjersti Aune
1. Rengjøring v/Glenn
Moss tk har valgt å si opp arbeidsavtalen for rengjøring med Daniela. Brogård Renhold kunne tilby
mye bedre muligheter for rengjøringstjenester i Moss tk. Vi valgte derfor å inngå avtale med dem.
2. Økonomi v/Jørgen og Glenn
Vi har kommet gjennom koronatiden med et godt resultat. Mye pga permitteringer, lav strømpris,
mottak av koronakompensasjon og en bra andel booking av strøtimer i høst.
Vi har mottatt noe høy mva kompensasjon, så det blir muligens nedjustert noe.
Bane Nor gav 30 000 i støtte nå rett før jul.
Medlemstallene er fremdeles bra, så koronasituasjonen har ikke hatt negativ innvirkning på dem.
Det har også være en moderat bruk av kostnader, samtidig som en del viktig arbeid for eksempel
drenering, vedlikehold og skifte av lys er foretatt.
Vurdering av kompensasjon for dem som mistet trening nå i den koronastrengte perioden skal
vurderes av Tobias. Glenn tar dette med han. Grønt kort ble diskutert, men det må da vurderes opp
mot juniorer i konkurranse- og rekruttgruppen som allerede betaler for dette, og noen av disse har i
tillegg også mistet trening.
Gratis spill neste sommer ble sett som en suksess, og noe som også kan være en god ide for 2021.
Pga korona og pga få utebaner.
Tross det gode resultatet pt, må vi fortsatt være moderate med tanke på at koronatiden kan
resultere i tøffe tider også i 2021.
3. Daglig leder og utlysning
Tobias har sagt opp sin stilling, og begynner i ny jobb 1. mars. Det er viktig å starte arbeidet med å
finne erstatter. Tobias var daglig leder og trener. Han hadde 100% stilling, men har vært permittert
siden i sommer pga at han pendler fra Sverige. Ludwig jobber 100% i Tobias sitt fravær, men har en
50% fast stilling. Ole har en 60% fast stilling. I tillegg har vi hjelpetrenere. Are har jobbet mye for å
dekke opp for Tobias sitt fravær.
Det ble satt ned en gruppe som skal vurdere klubbens retning videre samt utlyse daglig leder/trenerstillingen for å finne en god erstatter for Tobias. I det arbeidet kartlegges det også Oles tanker
fremover og hvilken rolle han ønsker, da han snart er 70 år, samt Ludwig sine ønsker om å evt utøke
fast stillingsprosent og evt søke på daglig leder.
Glenn vil lede denne gruppen. Gruppen består også av Jørgen, Are og Elizabeth.
4. Kommunens koronatiltak fra 1.12

Kommunen innførte strenge korronatiltak fra 1.12. Moss tk tolket disse til at konkurransegruppen
kunne fortsette å trene, også de under 13 år og strøtimer ble opprettholdt. Dette ble informert om til
kommunen. Etter 10 dager fikk vi beskjed av kommunen om at kun barn under 13 år fikk fortsette og
de som defineres som toppidrett av NTF.
Ole sendte styret mail om hvilke spillere som defineres som toppidrett iht NTF sin definisjon. Styret
godkjente at disse fem spillerne trener videre sammen med de ansatte trenere, under kommunens
gjeldene forskrifter om toppidrett. De fikk godkjent å bruke styrkerom i perioden, da selvfølgelig på
en slik måte som ivaretar smittevern, men toppidrett får ikke lov å trene på samme tid som under 13
år-spillerne.
Styret, ved Glenn, har hatt en meget aktiv og hyppig dialog med kommunen i hele koronatiden. Han
har opplyst via samtaler, eposter og videofilm hvordan klubben aktivt ivaretar smittevern i
koronasituasjonen.
Styret følger aktivt utviklingen i Moss kommune videre for å fremme Moss tk sine interesser på best
mulig måte i et helhetsperspektiv, og deltar i den viktige dugnaden med å avverge smittespredning.
5. Årsmøte 2021
Valgkomiten skal finne nye kandidater for styreverv som blir ledig fra 2021.
Om dette årsmøte må foregå digitalt eller kan kjøres fysisk, vurderes nærmere i 2021 utifra
utviklingen av koronasituasjonen.

