
Styremøte ATK 1/8-2022 

På klubbhuset 

Til stede: Else Sørland, Kristiane Blix-Nilsen, Verner Andersen, Sven Steihaug,  Geirulv Storaker  

 

agenda i forkant : 

- Oppdatering på baner og anlegg 
- Klubbmesterskap 
- Kurs/Treninger 
- Personalsak/Fratakelse av medlemskap 
 

 

Referat : 

Baner med kunstdekke er bedre å spille på, men fortsatt noen folder/Bulker. 

Vi skal nå ha en befaring med Mastersport innen to uker hvor vi vil ta opp dette og forlange å få det 

forbedret. 

Spretten på grusbanene er bedre, men problemer med linjer som løsner. Vi vil også ta dette med 

Mastersport. 

 

Klubbmesterskap: 

Siste helgen i August. 

Vi setter ikke opp klasse C, men lager heller en bonusturnering for de som går ut i første runde i B 

klassen. 

Ellers blir klassene: Junior jenter, junior gutter, Damer, Herrer A (Åpen klasse) 

B klasse, veteran, double og Mix Double. 

Alt arrangeres over en helg, Innbydelse lages (Sven) 

Sendes ut på mail (Else) og facebook (Sven). 

Premier kjøpes inn til turneringen (Christiane). 

 

Kursene: 

Vellykket tenniscamp i sommer, noe vi bør gjenta       

Kurs Starter opp ved skolestart. Varer fram til høstferien. 

Også for voksne på alle nivåer. 

 

   



Sak ang. fratakelse av medlemskap. 

Vedkommende har sendt en anke/forespørsel med ønske om at vi ser på dette på nytt i forhold til 

lengden på vårt vedtak. 

Vi har altså vårt vedtak fra 2/1. hvor han er fratatt medlemskapet for 1 år. 

Det er da to alternativer slik vi ser det som vi nå må stemme over. 

1. stå på det vedtaket vi gjorde og beholde dette.  
2. Gi personen tilbake medlemskapet nå, slik at lengden altså endres fra 12 til 7 måneder. 
 

 

For øvrig er det helt klart at vi ikke er enig i hans beskrivelse i anken/brevet. 

Det meste i det det brevet kan motgås. Og jeg vil uansett sende et svar på dette til de samme 

personene som fikk klagen. 

Den juridiske gjennomgangen som han etterlyser vil være, en helt umulig øvelse og kreve at dette 

gjennomgås av advokater fra begge sider fordi det ikke finnes noen klare paralleller i  Norges 

Tennisforbunds regelverk. 

Ved forrige sak fikk vi jo medhold fra Tennisforbundet i vår avgjørelse, og de var også klare på at det 

er styret selv som må ta denne beslutningen. Når et samlet styre opplever dette så uholdbart må de 

kunne handle og gå til det skritt å frata et medlem medlemskapet. Mitt inntrykk er at Norges 

Tennisforbund i det lengste ikke vil blande seg inn i en slik type sak. 

 

Likevel synes jeg det er viktig å ta en ny runde på lengden av frataket : 

Han har i perioden forholdt seg helt greit og har tilsynelatende respektert vedtaket fram til anken ble 

sendt. 

Noen personer i klubben har også gitt ham sin støtte og vist sympati, og også spurt om vi kunne se på 

dette på nytt.  

 


