Styremøte Moss Tennisklubb 30.9.2020
Tilstede: Glenn Johnsen, Rune Bilden, Kjersti Aune, Helge Bjerke og Elizabeth Toyer. Ludwig Boos-Eek
deltok på deler av møtet.
Fravær: Tobias Nilsson, Are Haaland Naustbakk, Jørgen Vanem
1. Saker
Det var ingen innmeldte saker
2. Økonomi v/Glenn
Regnskap og status i forhold til periodisert budsjett ble gjennomgått. Vi ligger pt 300 000,- bak
budsjett, men momskompensasjonen og baneleie for høst er ikke beregnet med enda. I tillegg er det
søkt om koronatilskudd. Når koronasituasjonen er tatt i betraktning, er budsjettstatus ganske bra.
3. Tobias – koronasituasjonen
Glenn har hatt aktiv dialog med Moss kommunes koronatema ang Tobias sin ukentlige pendling fra
Sverige og hans jobbsituasjon der han er i kontakt med mange mennesker.
Kommunen har vurdert dette og kommet frem til at Tobias må i 10 dagers karantene hver gang han
kommer til Norge. Et alternativ som kan ses nærmere på er å teste seg flere ganger dager etter
ankomst og være i karantene på privattiden. Testene koster penger og Glenn er i dialog med Tobias
ang om en lengre oppholdsperiode pr gang kan være et alternativ som evt da kan diskuteres med
kommunen. Pt er det ikke noe Tobias har ønsket pga familiesituasjon. Tobias fortsetter derved å
være delvis permittert. Han jobber som daglig leder 2 timer om dagen.
I Tobias sitt fravær har Ludwig og Are fått økt sine stillingsandeler. Dette er gjort for at de skal sikre at
alle grupper fremdeles får det trenertilbudet de skal ha i Tobias sitt fravær. I tillegg er det viktig å
bemanningsplan med ekstratrenere om noen trenere blir syke, eller det blir situasjoner der
trenerdekningen ikke dekkes tilfredsstillende.
4. Koronatiltak fasiliteter- stengt
Pga økt smittefare er garderobene stengt. Det har kommet et ønske om å åpne disse. Styret vurderte
dette og kom frem til at verdien av å åpne var langt mindre enn den økte risikoen ved å åpne. Derved
forbli garderobene stengt, slik som det er de aller fleste treningssteder i Norge.
Vasking av lokalene er økt til to ganger i uken. Glenn ber Tobias følge opp hvordan dette
gjennomføres.
Ludwig foreslo å fjerne stoler i oppholdsrommet for å bedre ivareta koronareglene. I tillegg foreslo
han en registrering av alle som har vært i lokalene ved en loggbok. Begge forslagene ble tatt godt
imot og Ludwig gjennomfører dette.
5. Strenging
For å gi Ludwig mulighet til større inntjening, er det kun han som har mulighet til å bruke klubbens
strengemaskin. Pga at Ludwig jobber 100% i Tobias sitt fravær, får også Are mulighet til å strenge for
klubben. Dette for at det ikke skal bli for lang leveringstid.
6. Kioskkomiteen v/Kjersti Aune
Kjersti vil også sette i gang en vaskedugnad.

Salg og drift av kiosk har naturligvis vært nede i denne korona-tiden.
7. Hall og Anlegg v/Rune Bilden og Helge Bjerke
Lysrør må erstattes og bolter må strammes. Helge og Rune har derfor undersøkt muligheten for
liftleie for å kunne utføre dette på dugnad. De har fått en god helgepris på liftleie, men liften veier
mye, så de må sjekke at dette ikke ødelegger banedekket. Rune sjekker med kontakt han har i
Heminghallen.
Når løsning for bruk av lift er på plass, ordner Rune til dugnad. Rune kontakter Tobias for å spre
informasjonen via matchi. Foreløpig dato er midten av oktober.
8. Juniorkomiteen v/Elizabeth
Pga korona-situasjonen har klubben fokus på å kunne gi et best mulig treningstilbud og begrense
smittefaren. Sosiale aktiviteter blir derfor naturligvis nedprioritert. Evt aktiviteter vurderes for
høsten.
9. Status gruppetreninger v/Ludwig
Rekrutteringssituasjonen er god, 10 nye spillere har kommet fra tilbudet på Ramberg skole og
grupper nærmer seg fulle. Om dette fortsetter er muligheten for utvidelse å tilby flere aktiviteter i
helgen.
Slik er status på gruppene nå:
Tennisskolen 89st
•
•
•
•
•

Tennisskolen Rød: 19st
Tennisskolen Oransje: 43st
Tennisskolen Grønn: 9st
Tennisskolen Gul: 20st
Voksentrening: 64st fast gruppe + drop in torsdager

Konkurransetennis 22 st
•
•
•

Rekrutt: 8st
Konkurranse: 4st
Sparring/divisjon: ca 10st

10. Minitennisbane/utvidelse av baner
Utvidelse av banekapasitet eller mulighet for minitennisbane ble diskutert. Dette er et omfattende
arbeid og søknadsprosesser er krevende. Dette er således satt på hold til det evt opprettes en egen
prosjektgruppe som kan jobbe aktivt med det.
11. Neste møte
I koronatiden er det mest hensiktsmessig å ta de fleste saker og diskusjoner på epost/tlf når de
dukker opp.

