REFERAT FRA STYREMØTE I NORGES TENNISFORBUND
13. juni 2022 kl. 16.00 ble det avholdt styremøte på OTA.
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Sak 21/22 Velkommen
Presidenten ønsket velkommen og gjennomgikk dagens agenda.
Vedtak: Referat fra styremøte 05.04.22 er godkjent og har blitt signert digitalt.
Sak 22/22 Årsresultat 2021 / Foreløpig regnskap 2022
Generalsekretær informerte om NTFs økonomi. Det Tingvedtatte budsjettet viser feil resultat for 2022
pga en fortegnsfeil på 2 prosjekter. I det vedtatte budsjettet viser resultatet -600.000 kr. Resultatet skal
være -1.060.000. Styret diskuterte saken og kom frem til at det bør stå -1.060.000 i dokumentene fra
NTF.
Følgende poster i regnskapet ble kommentert per juni 2022
- Økte kostnader for Davis Cup i 2022
- Økte inntekter for medlemskontingenter, MVA-kompensasjon og post 2&3 midler for 2022.
Sak 23/22 Anlegg - prosjektstilling
Generalsekretær informerte om ny ansatt i NTF, Per Graversen. To års 50% prosjektstilling med fokus
på å utarbeide statistikk med tildelte spillemidler, se på interaktivt kart for anleggssituasjonen i Norge i
tillegg til arbeid mot det offentlige og kommunale vedrørende behovsplaner. Per Graversen vil
gjennomgå funn, aksjoner og foreslå prioriteringer på det neste styremøtet i august/september.
Sak 24/22 Handlingsplan - Tracker
Generalsekretær orienterte om hovedmålene i handlingsplanen.

Sak 25/22 Rent særforbund
Generalsekretær presenterte konseptet Rent Særforbund.
Vedtak: Styret vedtok enstemmig at NTF skal oppfylle kriteriene for å bli et Rent Særforbund.
Generalsekretær skal sende alle styremedlemmer informasjonsskriv om Rent Særforbund.
Sak 26/22 Status arbeidsoppgaver
Arbeidsgruppen for anlegg orienterte om plan for samarbeid med Per Graversen og Helen Sterud i
NTFs administrasjon.
Arbeidsgruppen for padel informerte om gode arbeidsmøter med padelansvarlig i NTF. Det ble
kommentert at NTF bør allerede nå fokusere på hvordan tilskuddene som kommer fra NIF/KUD i 2023
skal disponeres. Økte tilskudd kommer som en konsekvens av økt antall padelmedlemmer.
Arbeidsgruppen for topptennis/kraftsenter informerte om arbeidet med inndeling av ulike prioriterte
områder for kraftsentrene i regionene. Arbeidsgruppen skal nå samarbeide med ansvarlig i NTF på
dette området.
Arbeidsgruppen for turneringer informerte stor aktivitet i mai og juni på turneringsfronten med blant
annet GP´er og divisjonstennis og vil nå se på å etablere en ny komite for turneringsarbeid i NTF. Det
ble også diskutert fordeler og ulemper med UTR.
Arbeidsgruppen for klubbutvikling presenterte gruppens arbeid vedrørende Aktiv klubb, NTF – Landet
rundt, klubbutvikling, medlemsundersøkelser og handlingsplaner. Gruppen fungerer veldig bra og det
er produktive møter.
Arbeidsgruppen for kommunikasjon informerte om gruppens arbeid rundt rolleavklaring når det gjelder
NTFs styre, NTF administrasjon, og klubb/region. Det ble også notert behovet for strategisk
kommunikasjon fra NTF.
Sak 27/22 Diskusjon
Presidenten gikk igjennom nåsituasjon i Norsk tennis og padel
- Vi har lykkes mht. målsettinger ift hovedmålene i handlingsplanen
- Stor medlemsvekst
- Gode internasjonale resultater
Deretter ble det en diskusjon rundt mulighetsrom for å kapitalisere på denne suksessen:
Anlegg
- Hvordan kan NTF stimulere til at nye steder etablerer tennis/padel anlegg
(geografi/folkesport)?
- Kan bobler være en «kortsiktig» løsning for å skape flere helårsflater/øke vinterkapasiteten?
- Trenger norsk tennis og padel et nytt «Riksanlegg»? Skal NTF ta initiativ til dette? Kan et slikt
senter ligge utenfor Oslo? Kan samarbeid med en golfklubb være et alternativ?
- Kan vi øke anleggskapasitet ved å forlenge utesesongen med kunstgrus/flomlys?
- Styrke det politiske arbeidet – både innad i NIF systemet og mot idrettsråd, politikere og
kommuner/fylkeskommuner

Synlighet/styrke markedet
- Styrke strategisk områder som kommunikasjon, marked, arrangement og
trenerrekruttering/utdanning. Bygge renommé og arbeide videre med å få tennis/padel til å bli
folkeidretter.
- Se etter «nye» markeder – geografiske samarbeidspartnere?
- Hvordan kan vi skape en «tennis & padel arena/expo arena» for årlig feiring av vår suksess.
For begge grener og leverandører.
Sport

-

Styrke arbeidet med spillerutvikling og samarbeid med klubber/kraftsenter. Fremme
profiler/talenter
OL i 2024 og 2028 er et stort mulighetsrom for våre (både single og double). Kan vi få OLT
med på en styrket satsning?
ATP/WTA arrangement i Norge (horisont 2030). Arbeidet må starte.
Ny padel ressurs i NTF. Padel vokser både i antall spillere og medlemmer i NTF. Vi må ha
mannskap til å «ta unna» henvendelser og aktivitet

Sak 28/22 Diskusjon
- Mandat ble gitt til NTFs administrasjon for å finne sted og plass til ledermøte, tennisforum og
Coaches Conference siste helgen i oktober.
- Neste styremøte er 31. august
Sak 29/22 Eventuelt
Generalsekretær informerte om arbeidet med planlegging av Davis Cup i september

Oslo, 13.06.2022
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