
Ås tennisklubb     
     
Referat fra årsmøtet 1. februar 2016     
  
Sted: Asplan Viak, Moerveien 5, Ås  
  
Antall oppmøtte: 11 
  
Møteleder: Jørn Jantzen  
Referent: Andrea Larsen 
 
Program 
01. Godkjenne stemmeberettigede, innkalling, saksliste og forretningsorden 
02. Valg av møteleder, sekretær/referent og 2 til å underskriver protokollen 
03. Styrets beretning 
04. Årsmeldingen 
05. Regnskap 
06. Innkomne saker til årsmøtet  
             1. Padletennisanlegg 
             2. Omarbeiding av klubbens vedtekter i henhold til NIFs lovnorm 
07. Kontingent og budsjett 
08. Valg 
Eventuelt               

 
01  Leder ønsket velkommen. Av de tilstedeværende var alle stemmeberettigede, og antallet var 

tilstrekkelig for å fatte vedtak. Innkallingen, sakslisten og forretningsorden ble godkjent.  
   

02  Jørn Jantzen ble valgt som møteleder. Andrea Larsen ble valgt som referent. Seija Hjelteig og                         
Andreas Lotarev ble valgt til å underskrive protokollen.  
  

03  Jørn Jantzen gikk gjennom styrets beretning. De enkelte undergruppene har fungert 
selvstendig, og gjennomførte aktiviteter framkommer i årsmeldingen for 2015.  
  
Den viktigste hendelsen i 2015 var kjøp av boblehall. Det var en dyr investering for klubben, 
men Ås tennisklubb håper at dette på sikt vil vise seg til å være en vellykket og en god 
investering. 
 
 
Styrets beretning ble enstemmig vedtatt.  

 



04 Jørn Jantzen gikk gjennom klubbens årsmelding. 
 
I 2015 ble innarbeidete rutiner med kurstilbud og ulike interne turneringer og en ekstern 
fulgt.  
Klubben vil fortsette med likt tilbud også i 2016. 
Rekruttering må bedres, antallet juniorer økes og antall studenter styrkes. 
 
Jantzen gikk videre gjennom arbeide til Anlegg- og utstyrsgruppen og hallprosjektet som 
detaljert er beskrevet i årsmeldingen. 
Dugnaden i forbindelse med flytting av den innkjøpte boblehall var imponerende. 
 
Jantzen snakket om klubbens administrasjon av medlemmer, og forklarte årsaken til 
medlemsnedgang. 
Klubben har fått bedre kontroll på antall medlemmer ved bruk av Klubbadmin, men andre 
løsninger må imidlertid vurderes med tanke på online betalingsløsninger m.m. 
 
Klubben må også se på nye løsninger for adgangskontroll. 
 
 
Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.  
  
   

05 Petter Snilsberg gikk gjennom regnskapet som var lagt fram i årsmeldingen.   
  
De store kostnadene er kontingent til forbund, kursvirksomhet, halleie og drift av banen.  
Som i 2014 er kursvirksomheten bevisst subsidiert, inkludert leie av hall for kurs.  
Den største kostnaden i 2015 ble imidlertid innkjøp av boblehall. Klubben trengte ikke å låne 
penger til innkjøpet, men endte opp med et negativt årsresultat. 
 
Årsresultat ble kr –219 821,97  
 
Klubben har per i dag følgende aktiva: baneanlegg, klubbhus, disposisjonsrett tomt (nå 
riggeareal), boblehall 
Passiva er: Ingen utestående fordringer 
 
Geir Goffeng kom med innspill om mulige nye inntekter (sponsorinntekter m.m.)  
 
 
Regnskapet ble enstemmig godkjent.   
  
  

06  Innkomne saker til årsmøtet  
1. Padletennisanlegg 

Forslaget kommer fra Anne Barbi Nilsen. Argumentene er skissert i årsberetningen.  
Et godt forslag som absolutt har potensiale, men styret kan ikke prioritere dette i år.  

 
Forslag til vedtak ble vedtatt med endring. Siste setning i forslaget «Forslagsstiller må evt. 
finne en prosjektgruppe som kan drive prosjektet videre.» fjernes. 
 
Omarbeiding av klubbens vedtekter i henhold til NIFs lovnorm 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt: styret tar utgangspunkt i normen og legger til 
bestemmelser som gjelder spesielt for klubben. 

 
 
  



07 Forslaget om å øke kontingentsatsene ble enstemmig vedtatt:  
Juniormedlem: kr 500,-  
Seniormedlem: kr 1 100 ,-   
Familiemedlemskap: kr 2 000,-   
Student/vernepliktige: kr 700,-  
  
Petter Snilsberg gikk gjennom forslag til budsjett for 2016.  
  
Det ble laget et eget budsjett boblebudsjett i hht. til bl.a. tippemidler og lån i banken.    
  
Forslag til budsjettet ble enstemmig godkjent. 
  

   Forslaget fra valgkomiteen til nye medlemmer ble enstemmig godkjent.  
  
Styret og undergrupper har følgende medlemmer for 2016:  
  
Klubbleder: Jørn Jantzen, ikke på valg 
Nestleder: Øyvind Engøy, ikke på valg 
Administrasjon: Andrea Larsen, ikke på valg 
Idrett og miljø: Håkon Straume, gjenvalg for to år 
Anlegg: Steffen Emhjellen, gjenvalg for to år   
 
Økonomi- og administrasjonsgruppen (ØA-gruppen)  
Administrasjon   Andrea Larsen  
ØA-kasserer      Øyvind Engøy 
   

 Idrett- og miljøgruppen (IM-gruppen)  
Håkon Straume 
Adam O’Toole (ny) 
  
Anlegg- og utstyrsgruppen (AU-gruppen)   
Nicolai Malling, ikke på valg 
Andreas Lotarev (ny) 
     
Revisor  
Revisor: Bjørn Økland, gjenvalg  
 
Valgkomité  
Jørn Jantzen og Petter Snilsberg 
 
Valgkomiteens innstilling til nye styremedlemmer og gruppemedlemmer ble godkjent. 



Evt.  Forslag fra Adam O’Toole – aktivisere barn fra Bjørnebekk (tilskudd fra UDI). 
 
Jørn Jantzen takket Petter Snilsberg for den store innsatsen som styremedlem og kasserer. 
Petter har vært aktiv i klubben i ti år og skal ha en stor takk. Han ble overrakt en 
oppmerksomhet og er velkommen tilbake.  
 

                                 
           Seija Hjelteig                                             Andreas Lotarev  

                                   
                  

  

  

  


