
 
 
 

OFFENTLIG REFERAT 
FRA STYREMØTE I 

NORGES TENNISFORBUND 
 
25. mars 2020 kl 17.00 ble det avholdt styremøte via Teams Video 
 
Tilstede var: Lars Gjerdåker President 

Anja Elisabeth Hansen Visepresident 
Carl Henrik Eriksen Styremedlem  
Egil André Berglund Styremedlem 
Helle Gimming Stene Styremedlem 
Caroline Rohde-Moe Styremedlem 
Monica Andersen Mo Styremedlem  
Håkon Bjercke Styremedlem 
Jon Ståle Ritland Varamedlem 
Peder Strand Varamedlem 

 
Fra administrasjonen: Alexander Kjær Generalsekretær 

 Aasa Auensen Referent 
 

Sak 01/20 Velkommen 
President ønsket velkommen til møtet og poengterte at det er viktig for styret å støtte myndighetenes 
anbefalinger vedr Korona og deres restriksjoner. NTF har sendt mye informasjon til klubbene vedr 
situasjonen og bedt klubbene stanse all aktivitet både inne- og utendørs. 
 
Sak 02/20 – Covid19 
Administrasjonen har opprettet en samleside om status for norsk tennis og sender nyhetsbrev til 
klubbene fortløpende. NTF har avlyst alle turneringer til etter påske. Spørreskjema er utsendt til 
klubbene om status og konsekvenser av Covid-19. De fleste klubber permitterer ansatte fra mars/april. 
Klubbene ønsker klare retningslinjer fra NTF da det er stort press på klubbene fra medlemmer om 
tennisspill. 

Sak 03/20 Status administrasjonen  
Fra og med 2020 skal styrereferatene offentliggjøres og vil bli lagt ut på hjemmesiden til NTF. 

Generalsekretær la frem ulike scenario i forbindelse med koronasituasjonen og tilsvarende 
økonomisituasjon i NTF. Det opprettes 3 prosjektgrupper i administrasjonen som tar for seg 
topptennis, kvalitetsklubbprosjekt og turneringsformer og disse gruppene skal intensiveres i april. 

Vedtak: President og visepresident gis mandat av styret til å følge opp og vurdere løpende i april og se 
på alternativer med hensyn til innsparinger. 
 
Sak 04/20 Økonomi 
Generalsekretær la frem et resultatregnskap for 2019 og endelig resultat avhenger av utfall fra 
vedtak i forbindelse med momskompensasjonen. NTF har lave kundefordringer. 
  



Sak 05/20 Handlingsplan – status 
Generalsekretær orienterte utdypende om de 6 strategiske pilarene med en beskrivende 
handlingsplan for 2020-21. 
 
Topptennisplanen 
Idrettssjefen la frem Topptennisplanen for styret og orienterte om denne. Planen er delt inn i 6 
punkter og idrettssjefen redegjorde detaljert for disse. 
 
Klubbutvikling 
Klubbansvarlig orienterte om NTFs utviklingsplan som er inndelt i 4 kategorier som skal gi 
klubbene bedre tilbud med konkrete anbefalinger for drift og utvikling. Han la også frem 
handlingsplanen 2020-21 for klubbutvikling med hensyn til tidsplan. 
 
06/20 Lovnormer 
Lovkomiteen har gjort en flott jobb når det gjelder nye lovnormer for særforbund og regioner og 
de nye lovnormene er lagt ut på hjemmesiden til NTF.  
 
 
 
Oslo, 25.03.2020 
 

 


