
Styremøte Moss Tennisklubb 10.6.2020 

Tilstede: Glenn Johnsen, Rune Bilden, Kjersti Aune, Are Haaland Naustbakk, Helge Bjerke, Jørgen 

Vanem, Elizabeth Toyer 

Fravær: Tobias Nilsson 

1. Åpning av styrkerommet 

Det har kommet forespørsel om åpning av styrkerommet. Det ble besluttet at vi følger 

myndighetenes råd for tidspunkt dette skal skje. I tillegg til at det kun er åpent når ansatte er tilstede 

og kan følge opp hygiene forhold. 

2. Økonomi v/Jørgen Vanem 

Regnskap og status i forhold til periodisert budsjett ble gjennomgått. Med tanke på den spesielle 

tiden vi har vært i gjennom med korona, var resultatet positivt. 

Medlemskapsinnbetaling og instruksjonstallene var bra. Benyttelse av permitteringsmuligheten var 

nyttig. Vedlikehold har vært over budsjett, men viktige oppgaver har blitt utført for eksempel 

drenering, trefelling og ny grus. 

Konkurranse, rekrutt og divisjonsgruppen ligger under budsjett. Det sjekkes om dette er kun en 

periodiseringsjustering. 

Skiltavtaler er ikke fakturert. Jørgen sjekker. 

3. Kioskkomiteen v/Kjersti Aune 

Kjersti har takket nei til utleie av lokaler. 

Kjersti har sendt forespørsel om koronavakter til Elitekampene. Kun fått en tilbakemelding foreløpig. 

Trolig er dette fordi det er en fredag (jobbdag). 

Kjersti vil også sette i gang en vaskedugnad. 

Salg og drift av kiosk har naturligvis vært nede i denne korona-tiden, men ved elitekampen skal 

kiosken være åpen. 

4. Hall og Anlegg v/Rune Bilden 

Behov for å få med flere på dugnad ble diskutert. Det er satt frem en conteigner. Det ble besluttet av 

det skal kjøres en dugnad på uteområdet førstkommende lørdag. Rune sette opp en komite. Den kan 

blant annet bestå av Glenn, Helge, Are og Jørgen og Helge. Are ser på å få med litt ungdommer også. 

Mye må gjøres inne blant annet nye lysrør, isdisk og kjøleskap skal på plass. Bulk i taket må ordnes. 

Slike ting må gjøres i utesesongen. Sveko har gitt tilbud på kartlegging av hallstatus. Vi har fått 

beskjed om at det ikke er noe farlig slik den er med tanke på Hønefoss-hallens kollaps. Vi har en 

annen type konstruksjon. Det avventes med å gjøre mer. 

Rune ser på en rekke IT-oppgaver. Han har satt opp paypal til bruk i tournament software, og jobber 

med betalingsintegrering av matchi. 

Rune holder i oversikt over hvem som har tilgang til hallnøkler og ordner med nøkkel til Are. Rune 

jobber også med nytt låssystem i forbindelse med matchi.  

5. Seniorer v/Helge Bjerke 



Helge nevner at seniorene er mest fokusert på golf i sommerhalvåret. 

6. Juniorkomiteen v/Elizabeth 

Tacokvelden var det store som sto for tur når Norge stoppet opp pga korona. Siden da har klubben 

hatt fokus på å kunne gi et best mulig treningstilbud med strenge hygiene regler. Sosiale aktiviteter 

blir derfor naturligvis nedprioritert. Evt aktiviteter vurderes for høsten. 

Rekruttering  

Sommerskole kjøres uke 33, . Ellers er mye av sommeren basert på å kompensere for uteblitt trening. 

Med tanke på nyrekruttering stil høsten skal Tobias ta kontakt med Refsnes og Ramberg SFO. 

Are foreslo nybegynnerkurs for ungdommer, kontakte Hoppern og evt gratistime. Annonsere for 

dette i sosiale medier. Elizabeth tar dette videre med Tobias. 

7. Ungdomsarbeidet v/Are 

Ungdommene kan tenke seg litt aktiviteter og ordne med litt møbler osv for dem. Are fikk i oppgave 

å komme med et forslag inkl kostnader. 

Are nevnte også at med juniorkomiteaktiviteter så kunne en mer oppdeling etter alder være lurt, når 

den tid kommer. Når det er tid for aktiviteter igjen kunne for eksempel en skattejakt være 

spennende for de minste. 

 


