
Årsmøte i Ås tennisklubb 

 

 

 

Mandag 6. februar 2016 kl. 18, Sagaveien i Ås 

Program 
1. Godkjenne de stemmeberettigete. 

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 

3. Valg av dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 

4. Behandling av årsberetningen. 

5. Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand.  

6. Behandling av forslag og saker. 

 1. Nye vedtekter etter innspill fra Akershus idrettskrets  

7. Kontingent for 2017  

8. Budsjett for 2017 

9. Behandling av idrettslagets organisasjonsplan  

10. Valg  

Eventuelt (ingen vedtak) 

Vedlegg:  

1. Årsmeldingen med styrets beretning 
2. Regnskap 
3. Innkomne saker: Forslag til nye vedtekter etter innspill fra Akershus idrettskrets 
4. Kontingent 
5. Budsjett 
6. Organisasjonsplan 
7. Valg 
8. Forslag til nye vedtekter 



Forord ved styreleder 

2016-sesongen skulle være det året vi vi fikk tillatelse fra kommunen og våre politikere til å 

ha en boblehall på anlegget vårt. Slik gikk det ikke. Vi fikk i første runde godkjent vår søknad, 

men dette ble anket og i andre runde ble det et nei. Det gikk altså ikke som vi hadde håpet 

og nå må vi prioritere oppgradering av eksisterende anlegg før oppstart i mai.  

Styret har brukt mye tid og energi på denne prosessen og lært en god del, som kan komme 

til nytte senere. Det skal nå svært mye til for at det blir en hall på eksisterende anlegg. 

Kommende oppgraderingsprosjekt kan ikke inkludere en ringmur for en hall vi ikke kjenner 

målene på og vi kommer også til å bruke en stor del av oppspart egenkapital på nye gjerder, 

inngangssystem og vanningsanlegg. Det finnes noen områder på kommunal grunn i Ås der vi 

kan se for oss en ny hall: ved fotballbanene på Bjørnebekk, fotballbanene ved Ås 

videregående skole og kanskje ved riggområdet nedenfor banene våre.  

Det blir imidlertid opp til kommende styre å prioritere hvor mye vi skal satse på et nytt 

hallprosjekt. Et slikt prosjekt er komplisert og krever kontinuerlig innsats over flere år for å 

kunne realiseres. Prosjektgruppa bør i tillegg ha et sterkt ønske bak seg fra klubbens 

medlemmer, ikke bare for å få oppført hallen men også vilje til å drive klubben på et annet 

nivå, noe som enten vil kreve større frivillig innsats eller ansettelse av en daglig leder.  

For øvrig bar sesongen 2016 preg av at vi fulgte innarbeidete rutiner med kurstilbud for barn 

og voksne, Ribbeturneringen i januar og interne turneringer om våren og høsten. Vi hadde 

overraskende mange voksne på kurs i år, men dessverre færre juniorer. Hanna Noreik fikk 

gode tilbakemeldinger fra kursdeltakerne. Vi hadde et forsøk på integrering av flyktning som 

vi ikke fikk helt til, men en desto mer vellykket samling for barna ved idrettsskolen til Ås IL.  

Ungdomsskolen viste også større interesse for å bruke banene og fikk også instruksjon av 

Hanna. Follokarusellen ble det dessverre ikke noe av i år, men forsøker mest sannsynlig 

igjen i 2017.  

Klubbens økonomi «bedret» seg i løpet av året, siden vi fikk solgt hallen igjen. Ser vi bort fra 

salget av hallen, hadde vi et overskudd på knapt 45 000 og det er bra. 

For å øke rekrutteringen blant de unge, bør vi fortsette å pleie kontakten med idrettsskolen 

og gymlærerne ved alle skolene. Når modulskolen tas i bruk fra høsten 2017, vil det også 

være en mulighet for oss til økt rekruttering. Trenersituasjonen er ikke optimal, da Hanna 

kun kan være trener i vårsesongen, men vi kan få Johan til å overta høstens trening. 

Totalt sett har vi hatt 126 medlemmer, som dessverre er en nedgang fra 141 i 
2015, men som i noen grad skyldes bedre kvalitet i registeret. 

Jeg vil til slutt rette en stor takk til alle i styret for deres innsats for klubben i 2016.  

 

Jørn Jantzen 

(klubbleder) 



Vedlegg 1: Årsmeldingen 

Styrets beretning 

Forrige årsmøte ble avviklet 1.2.2016. Det møtte 10 medlemmer med stemmerett 
(beslutningsdyktig).  

Styret har bestått av: Jørn Jantzen (leder), Øyvind Engøy (nestleder), Andrea Larsen 
(administrasjon), Håkon Straume (Idrett og Miljø) og Steffen Emhjellen (anlegg og 
utstyr).   Det har blitt avholdt 8 styremøter, i tillegg til flere møter i de enkelte 
undergruppene. De enkelte gruppene har arbeidet selvstendig, og har stått for planlegging 
og gjennomføring av sine respektive oppgaver.  

Jørn Jantzen gikk ut av styret i Ås idrettsråd men vi var fortsatt representert med Steffen 
Emhjellen som ble valgt inn som vara.  

Vi har fortsatt noen juniorer som har spilt innendørs i Ski tennisklubb. Samarbeidet med 
klubbene i Follo om Follokarusellen fortsetter, selv om vi i år ikke gjennomførte noen 
turnering og vi har i tillegg et godt samarbeid med Drøbak tennisklubb om innendørstimer 
og kjøp av utstyr. 

Det har vært arrangert kurs gjennom hele utendørssesongen på mandager og torsdager, 
men ikke innendørs. Hanna Noreik hadde treneransvaret for både juniorer og seniorer. Det 
har vært ca. 35 deltagere på de ulike kursene, noe som er en nedgang fra tidligere år. Vi har 
greid 50-60 deltakere før og bør ha det som mål for 2017. 

Klubbmesterskapet og ribbeturneringen fulgte gode tradisjoner. I tillegg var vi til stede på 
Åsmart’n, hadde intern klubbturnering før sommerferien og klubbmesterskap i september. 
Vi opprettholdt også tilbudet om drop-in. Follokarusellen ble for første gang avlyst. 

Oppmøte på dugnad var bedre enn i 2015, vi kom i gang allerede 25. april. Det ble også 
gjennomført en høstdugnad der vi la på grus for å forberede avretting av banene til våren 
2017. 

Kontingenten ble økt og har bidratt til økte inntekter.  

Klubben bruker KlubbAdmin, som er idrettens løsning for medlemsadministrasjon. 
Løsningen har gitt oss bedre registerkvalitet. Vi har vurdert alternative løsninger som 
Klubben Online, men ikke funnet at det gir oss bedre verktøy for å administrere klubben; vi 
har en helt grei nettside og bookingløsning. Det er mulig klubben ville hatt fordel av et mer 
profesjonelt regnskaps- og faktureringssystem, men dette er noe kommende styre kan se 
mer på. 

Idrett og miljø 

Om IM-gruppa 

Gruppa for idrett og miljø har i 2016 bestått av Øyvind Engøy, og Håkon Straume (leder). 

Kurs og trening 



Hanna Noreik overtok som hovedtrener etter Johan Noreik ved sesongstart for kurs 2. mai. 

Gjennom sesongen ble det gjennomført kurs mandager og onsdager fordelt på ca 6-8 barn 
under 10, 5-6 ungdommer og hele 21 voksne. Det høye antallet voksne på kurs førte til at 
voksengruppa ble delt i en mandagsgruppe og en onsdagsgruppe. 

Innetrening for juniorer i Åshallen høst 2016 ble avlyst på grunn av manglende kapasitet i 
hallen. 

Innetrening i Drøbak fortsetter i vintersesongen, med stort sett samme grupper som 
tidligere (ca 15 spillere). 

Turneringer og arrangementer 

Ribbeturneringen 2016 ble gjennomført den andre helga i januar i hallen i Drøbak. Fem lag 

stilte opp i mixed double hvor alle spilte mot alle (ett sett round-robin). Årets vinnere ble 

Anne Bentzrød og Andreas Lotarev. 

Årets Follo Tour i Ås var planlagt til slutten av mai, men ble avlyst på grunn av manglende 

påmelding fra andre klubber. Vi noterer oss for det første at halvannen ukes frist ikke er nok 

når det skal informeres til andre klubber og at alle klubbene må bli flinkere til å sende 

invitasjon videre direkte til spillerne – og ikke bare legge dette på klubbenes hjemmeside. 

Det ble som vanlig også avhold en intern klubbturnering første helga i juni med 9 påmeldte 

spillere. Lørdag ble det spilt innledende gruppespill og semifinaler, mens finalen gikk ble 

spilt søndag ettermiddag. Øyvind Engøy gikk til slutt seirende ut av en jevn finale med 

sifrene 7-5 og 6-4 mot Andreas Lotarev. 

Klubbmesterskapet ble gjennomført i september med 4 damer, 6 herrer, 3 barn og 3 par i 

mixed double. Årets vinnere ble Gro Thorup, Øyvind Engøy, Sigurd Nagoda (U10) og Lena 

Lohmann (double med Øyvind Engøy). 

Andre arrangementer 

Tennisens dag ble ikke gjennomført i 2016. I stedet satset klubben på aktiv tilstedeværelse 

på årets Åsmartn i juni. Klubben stilte med egen stand, ballvegg, racketer og baller og et nytt 

stort banner for anledningen. I løpet av lørdagen hadde vi nesten 50 barn og unge som var 

bortom for å prøve seg på spill mot ballvegg. Det ble også loddet ut racketer og andre 

småpremier. Opplegget fikk mye god tilbakemelding fra publikum i Ås. 

Vi hadde en vellykket samling for barna ved idrettsskolen til Ås IL og ungdomsskolen viste 

også større interesse for å bruke banene. Vi har en avtale med Idrettsskolen om at de 

kommer til oss i mai og vi bør utvikle samarbeidet med ungdomsskolen. I tillegg vil 

modulskolen gi oss nye muligheter til rekruttering. 

Vi fikk tildelt midler (ca 8000 kr) til integrering av flyktninger/innvandrere. Imidlertid viste 

det seg mer ressurskrevende enn vi hadde trodd å få dem ned til våre baner. Asylmottaket 

ønsket sterkt at vi skulle tilby tennis der de holder til, men det blir for vanskelig å 

gjennomføre og er lite hensiktsmessig. Jørn Jantzen og Øyvind Engøy gjennomførte tre 



besøk hos asylmottaket, men hadde dels ikke tid til å følge dette opp videre, dels er ikke det 

en måte vi selv ønsker å integrere innvandrere på. Vi ønsker at de skal komme til oss og 

spille hos oss. Det ble kjøpt inn racketer som står til disposisjon for alle på mottaket og de 

har også fått nøkkelkort til anlegget og har fri tilgang til banene. Kommende styre må se på 

hvordan vi kan følge opp integrering av flyktninger og innvandrere. 

I november markerte klubben sin 40-års dag med arrangement på Ås kulturhus. Anslagsvis 

40 av våre medlemmer med familie møtte opp. Gjestene fikk blant annet tenniskamp på 

storskjerm og en gjennomgang av klubbens historie av tidligere leder og æresmedlem Geir 

Goffeng. 

Anlegg- og utstyrsgruppen (AU-gruppen) 

Medlemmer: Steffen Emhjellen (leder), Andreas Lotarev 

Det er gjennomført felles dugnad på anlegget før og etter sesong. Det er også utført 
løpende vedlikeholdsarbeid og stell av baner gjennom hele sesongen. 

Vårens dugnad ble gjennomført 22-24 april. Banen ble åpnet for spill 25. april. Oppmøte på 
dugnaden var bra og innsatsen på topp.  Det ble bestilt 4 paller grus. Linjer ble lagt og baner 
ble valset 15-20 omganger med maskin.  

Som vanlig løsner det en del linjer i løpet av sommeren, men mange medlemmer har vært 
flinke til selv å ta initiativ til å feste og stampe løse linjer.  

I løpet av sesongen ble det en del groper langs grunnlinjene. Plastlinjene ligger i spenn og 
når underlaget skråner nedover vil linjene naturlig løfte seg opp av grusen. Det ble i høst 
bestilt to paller med grovere grus som ble lagt langs grunnlinjer slik at sanden ”setter” seg i 
løpet av vinteren. Til våren er det viktig at vi sjekker at banen er planert ved bruk av vater og 
avretter. Deretter må det valses over før det legges på topplag/ny grus.  

Problemet med groper i banen oppstår når det spilles med joggesko med for grov såle som 
graver seg ned i banen. De aller fleste spillere bruker tennissko, men utfordring er kanskje i 
særlig grad gjestespillere, skoleelever, studenter osv. som kun spiller et fåtall ganger i året. 
Det er forbudt å spille med joggesko og vi ber alle medlemmer om å påpeke dette til evt. 
spillere på banen. 

Det ble montert ny tilkobling for slange mellom B og C med større slange. Brønn og 
stoppekran er nå skiftet ut av Ås kommune i forbindelse med ny hovedvannledning. Det er 
montert vannmåler for tennisanlegget. Det ligger nå til rette for tilkobling av nytt 
vanningsanlegg til våren. Dessverre var vanningsanlegget ut av drift i to måneder, og det 
påvirket banekvaliteten betraktelig. Dommertårnene er rustne. Klubben må vurdere kjøp av 
nye dommertårn i aluminium.  

Vår søknad om spillemidler for oppgradering av vanningsanlegg og nytt gjerde er godkjent. 
Det betyr at vi til våren kan oppgradere gjerde rundt banen med nytt adgangssystem. Det 
skal også monteres nytt vanningsanlegg. Det må innhentes tilbud på arbeidene og vi satser 
på at dette skal stå klart til åpning av baner i april/mai. Arbeidet med dette er tidkrevende 
og styret trenger flere frivillige som kan bidra i videre arbeid med å styre 
oppgraderingsprosjektet.   



Hallprosjektet 

Hallprosjektet ble nabovarslet og rammesøknad sendt inn til byggesak første gang i april. 
Det ble lagt ned et stort arbeid. med utarbeidelse av tegninger, 3D illustrasjoner, 
støyvurderinger, sol-skygge studier, energiberegning samt søknad om dispensasjon fra 
gjeldende reguleringsbestemmelser. Det kom inn 2 klager fra naboer i Idrettsveien 3 og 
Gamleveien 12 Sistnevnte med særdeles hardt skyts mot våre planer. Det ble engasjert 
advokat som utarbeidet klage på 6-7 tettskrevne sider. Grunnet feil info fra saksbehandler i 
kommunen ved forhåndskonferanse måtte søknad om dispensasjon revideres og 
nabovarsles på nytt.  

En formaliasak, men som likevel satt oss 4 måneder tilbake på grunn av nytt nabovarsel, 
sommerferien og ny saksbehandling.  Ved søknad om dispensasjon må rammesøknaden 
behandles av Hovedutvalg for teknikk og miljø. Rådmannens innstilling til HTM var negativ, 
men mot alle odds ble det gitt dispensasjon og rammetillatelse!   

Vedtaket lød som følger: 

Med hjemmel i pbl. § 19-3 innvilger hovedutvalg for teknikk og miljø søknad om 

dispensasjon for oppføring av boblehall på gnr./bnr. 61/56. Dispensasjonen er 

midlertidig og gjelder frem til 01.10.2021. Dispensasjon gis på følgende vilkår: 

- Det skal innen 15. oktober 2016 innhentes en støyfaglig vurdering av et uavhengig 

kvalifisert foretak. Støyrapport skal sendes kommunen. Kommunen vil deretter 

vurdere om det er behov for lydfeller, støyskjerm, e.l. 

- Hallen skal tidligst oppføres 1. oktober hvert år f.o.m. 2016 

- Hallen skal senest demonteres 15. april hvert år f.o.m. 2016 

- Ved brudd på tidsbegrensningen vil tiltakshaver bli fulgt opp etter pbl. kapittel 32 

med påfølgende sanksjoner. 

- Bygningsmyndigheten kan til enhver tid kreve hallen fjernet permanent dersom den 

ikke holdes i en tilfredsstillende stand. Vedlikeholdsansvaret tilfaller Ås Tennisklubb. 

- Hallen tillates ikke lagret på området i vår/sommer-sesong. Ås Tennisklubb er 

ansvarlig for å finne alternativ lagringsplass. Valgt lagringsplass skal fremkomme av 

søknad om igangsettingstillatelse. 

- Ved utløp av dispensasjonsperioden skal hallen fjernes permanent og området 

tilbakeføres til opprinnelig tilstand. Eventuell søknad om forlengelse skal sendes 

kommunen i god tid før fristens utløp. 

Problemet når en søker dispensasjon er at naboer kan påklage vedtaket til fylkesmannen, 
noe de også ga klare signaler om at de ville gjøre. Dette er tidkrevende prosesser som ofte 
tar opp mot et år før endelig vedtak foreligger. Klubben sto derfor i fare for å sitte med en 
boblehall som vi ikke får satt opp. Nordby fortball hadde fra før klart signalisert at de var 
villige til å kjøpe hallen dersom vi fikk naboprotester og ikke fikk byggetillatelse. I tillegg 
hadde vi nå utfordringer med lagring av hall da det her skulle settes opp brakkerigg for 



utleie. I lys av stor usikkerhet om vi noen gang vil få oppført hallen, valgte styret å selge 
boblehallen til kostpris til Nordby. De hadde tomt og ingen naboer som ville klage. Nordby 
hadde fordel av å kunne benytte alt grunnlagsmateriale som var laget og fikk innvilget sin 
rammesøknad meget raskt. Hallen var ved årsskiftet satt opp og klar til bruk i løpet av 
januar.   Ås tennisklubb ga likevel ikke opp søknaden da vi ønsket en prinsippavgjørelse.  Vi 
hadde også mulighet til å kjøpe en annen brukt hall ved et evt. positivt vedtak. 
Rammesøknad ble behandlet på nytt av HTM 8/12-2016 grunnet anke fra naboer. HTM 
snudde da noe uventet sitt tidligere vedtak og ga avslag på vår søknad. Styret vedtok å ikke 
anke saken videre. Boblehall på eksisterende må dermed dessverre legges død.  

Skal vi få til en hall trenger vi tomt. Det er ikke enkelt i Ås. Styret har sett på flere 
alternativer for oppføring av boblehall, men har ikke lykkes. Det ble avholdt møte med 
ordfører for å fremme vårt ønske om hall, slik at dette ble med i videre vurderinger i 
forbindelse med oppgradering av idrettsanlegg i Ås. 

Administrasjon 

Administrasjonsgruppa har bestått av Andrea Larsen (leder) og Øyvind Engøy (kasserer). 

Klubben har også i 2016 brukt KlubbAdmin, som er idrettens løsning for 
medlemsadministrasjon. KlubbAdmin forenkler klubbens håndtering av medlemmer med 
muligheter for å sortere disse på kjønn, aldersnivå og gir muligheter for å definere egne 
utvalg og medlemsdetaljer.  

Via KlubbAdmin sender vi e-post eller SMS til medlemmene. Medlemssystemet er gratis for 
klubben, men det betales for transaksjonskostnader og for utsendelser av SMS. Som 
behandlingsansvarlig har Norges Idrettsforbund, på vegne av organisasjonene, oppfylt 
meldeplikten til Datatilsynet for de felles idrettsdatabasene og systemene knyttet til disse. 

Klubben vurderte imidlertid også andre løsninger som kan gi en mer integrert webløsning, 
mulighet for online-betalingsfunksjon for kurs og medlemskap, regnskapsfunksjon og en 
generell god medlemsadministrasjon. Dette arbeidet bør følges opp av påtroppende styre 
og være viktig for å administrere en klubb som også skal drifte hall og booking og 
fakturering av timer der.  

Medlemstall 

Medlemstall per 31.12.2016 var 126 betalende medlemmer mot 141 betalende medlemmer 
i 2015, fordelt på 50 kvinner og 76 menn hvorav 75 % er over 19 år. 

2016 gjentok vi kampanjen med tilbud om medlemskap inkludert kurs for å styrke 
rekruttering, og i denne forbindelse ble det bl.a. utdelt flyveblad på to skoler i Ås og i private 
postkasser. Antall medlemmer har imidlertid falt. Det er flere årsaker til dette – utmelding 
av familier pga. flytting, utmelding av nybegynnere/studenter pga. flytting eller hvor 
interessen gikk over til annen idrett. 

Det er registrert 36 nye medlemmer i 2016.  

Det er viktig å ha korrekt data på alle medlemmer og vi vil jobbe med å kvalitetssikre vår 
medlemsdatabase i 2016. Innmeldingsskjema med obligatoriske felt på vårt nettsted og 



obligatorisk informasjon ved betaling er noen av virkemidlene for å bedre medlemsdata. 
Ytterligere vask er nødvendig og skal gjennomføres én gang i året.  

Annet  

Web-sider 

Klubbens web-sider som ble lagt over i Wordpress i 2015 fungerer helt fint og vi har ingen 
umiddelbare planer om å bytt til noe annet. Klubben har også en Facebook-gruppe som 
oppdateres oftere. I tillegg har Facebook-gruppen ”Ås kommunes venner” vært en viktig 
kanal i forkant av arrangementer. Styret har også opprettet sin egen, lukkede gruppe. 

Online bane-booking 

Vi vil fortsette å bruke Senserio for online booking av baner.  

Adgangsløsning 

Ved at kostnaden for nye nøkkelkort ble tredoblet fra 2014 fra kr 16,61 til kr 49,40, valgte vi 
for andre år på rad å la gamle medlemmer beholde sitt nøkkelkort. I forbindelse med 
oppgradering av anlegget i 2017, har vi forhåpentligvis en forbedret løsning for 
administrasjon av tilgang til banene. 

 

Signatur til årsberetningen fra styrets medlemmer: 1. Jørn Jantzen 2. Øyvind Engøy 3. 

Andrea Larsen. 4 Håkon Straume. 5. Steffen Emhjellen 

 



Vedlegg 2: Regnskap for 2016 

 
Signatur til styrets medlemmer: 1. Jørn Jantzen 2. Øyvind Engøy 3. Andrea Larsen. 4 Håkon 

Straume. 5. Steffen Emhjellen 



Vedlegg 3: Innkomne saker 

Etter ekstraordinært årsmøte ble forslag til ny lov for klubben enstemmig godkjent og sendt 

til kretsen. Akershus idrettskrets har imidlertid kommet med tilbakemeldinger om at vi 

fremdeles må gjøre en noen justeringer. Generelt har vi tatt med flere bestemmelser fra de 

gamle vedtektene som ikke har noe i klubbens lover å gjøre, men som i stedet kan nedfelles 

i interne retningslinjer. På den måten får vi mer fleksibilitet, siden enhver endring i 

vedtektene krever et ekstraordinært årsmøte. 

De viktigste endringene sammenliknet med vedtektene vedtatt på ekstraordinært årsmøte, 

er at en del bestemmelser er fjernet, som klubbens adresse o.l. men ut over det er det krav 

til at flere må ha et verv i klubben: vi trenger to revisorer i stedet for én, vi må ha minst en 

vara i styret og valgkomiteen må ha en leder, to styremedlemmer og to varaer, som er langt 

mer enn vi har praktisert de siste årene. Videre må vi spesifisere et konkret antall 

styremedlemmer og ikke antyde et antall. I tillegg skal det ikke velges gruppeledere; det er 

noe påtroppende styre organiserer. Det er også fjernet henvisning til støttemedlemmer som 

ikke er noen lovlig medlemskategori. Prinsippene for gjestespill er en intern retningslinje og 

må ikke stå i vedtektene. Vi har ingen bestemmelse om kontingent for æresmedlemmer, 

noe som er tatt inn som et forslag. Til slutt har vi ikke lovfestet hvor lenge man skal sitte i et 

verv; det er nå tatt inn et forslag om at man går inn i et styre for to år ad gangen, mens for 

øvrige verv (revisor og valgkomité) velges man for ett år. I følge kretsen, er det ikke 

nødvendig å ha dette i loven, men kan også være en intern retningslinje. 

For øvrig ligger fullstendig forslag til vedtekter i vedlegg 8. 



Vedlegg 4 Kontingent for 2017 

Styrets forslag til kontingent 

Det ble vedtatt en kontingentøkning i 2016: 

 juniorer kr 500 

 studenter og vernepliktige kr 700 

 voksne kr 1 100 og  
 familie kr 2000. Familiemedlemskap gjelder foreldre og deres barn under 18 år 

 

Kontingenten foreslås uendret: 

 juniorer kr 500 

 studenter og vernepliktige kr 700 

 voksne kr 1 100 og  
 familie kr 2 000. Familiemedlemskap gjelder foreldre og deres barn under 18 år 

 



Vedlegg 5: Styrets forslag til budsjett for 2017 

 

 

Merknader: 

 Offentlige tilskudd inkluderer tildelte tippemidler for oppgradering av anlegget, ca 

174 000. I tillegg kommer tilskudd basert på antall medlemmer (LAM) 

 Banekostnader inkluderer nytt gjerde, inngangssystem og vanningsanlegg 

 Utdanning/kurs: Hanna har lønn til gode 

 Underskuddet dekkes av salget av hallen i fjor samt overskudd.  



Vedlegg 6: Organisasjonsplan 

Styret har fordelt følgende oppgaver 

1. Idrett og miljø: Har ansvar for kurstilbud, terminliste, turneringer, kampanjer 

Ansvarlig i styret samarbeider med én ekstra person i styret og kontakter 

medlemmer ved behov til å assistere 

Ansvarlig i 2016: Håkon Straume. 

2. Anlegg og utstyr: Har ansvar for dugnader, oppgraderings- og 

vedlikeholdsprosjekter og innkjøp av utstyr til dette 

Ansvarlig i 2016: Steffen Emhjellen 

3. Økonomi og administrasjon: Ansvar for regnskap, innkreving av kontingent og 

kursavgifter, betaling av løpende utgifter, utsending av nøkkelkort, 

administrasjon av inn- og utmeldinger 

Ansvarlig i 2016: Delt ansvar mellom Andrea Larsen (medlemsadministrasjon) 

og Øyvind Engøy (kassererfunksjonen og regnskap) 

4. Klubbleders ansvar: oppfølging av forpliktelser ovenfor idrettsråd, kommune, 

krets og forbund. Støtte og koordinere oppgavene som utføres av idrett og 

miljø, anlegg og utstyr og økonomi/administrasjon. Kalle inn til styremøter. 

Sørge for referat fra styremøter. Ansvar for årsmøtet. 

Klubbleder har vært Jørn Jantzen 



Vedlegg 7: Valg 

Styrets sammensetning i 2016 

Styremedlemmer velges for to år. Styreleder har vært valgt hvert år av årsmøtet.  

Styret skal bestå av 5 personer, samt ett varamedlem 

Klubbleder: Jørn Jantzen, på valg 

Nestleder: Øyvind Engøy, på valg 

Styremedlem: Andrea Larsen, på valg 

Styremedlem: Håkon Straume, ikke på valg 

Styremedlem: Steffen Emhjellen, ikke på valg 

Varamedlem: Det har ikke vært noe varamedlem i 2016 

 

Revisor: Øyvind Økland 

Valgkomité: Petter Snilsberg og Jørn Jantzen 

 

Med unntak av Andreas Lotarev i anleggsgruppa, har det ikke vært andre 
gruppemedlemmer som ikke også har sittet i styret. Adam O’Toole trakk seg fra IM-gruppa 
tidlig i mai og Nicolai Malling, som var i anleggsgruppa, flyttet i løpet av sesongen. 

Således har Øyvind Engøy vært både kasserer og med i IM. Jørn Jantzen har vært styreleder 
og med i hallprosjektet og dels IM. Andrea Larsen har også hjulpet til i IM, i tillegg til å ha 
ansvaret for medlemsregisteret.  

Valgkomiteen kommer med sitt forslag til nytt styre til årsmøtet. 



Vedlegg 8: Forslag til nye vedtekter 

Lov for Ås tennisklubb 

Stiftet 16. mars 1976 under navnet Ås tennisklubb. Denne loven er vedtatt på ordinært 

årsmøte 6. februar 2017. Det er tatt utgangspunkt i siste endring i loven vedtatt på årsmøtet 

25. februar 2015, godkjent av Akershus idrettskrets og tilpasset NIFs lovnorm 22. Oktober 

2015, vedtatt av NIFs Idrettsstyre. Der heter det at "Idrettslaget skal ha en lov som er i 

samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et 

minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov".  

I. Innledende bestemmelser 

§ 1 Formål 

1. Ås tennisklubbs formål er å drive allsidig tennisidrett organisert i Norges 

idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). 

2. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig 

aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

§ 2 Organisasjon 

1. Ås tennisklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.  

2. Ås tennisklubb er medlem av Norges tennisforbund. 

3. Ås tennisklubb er medlem av NIF gjennom Akershus idrettskrets, hører hjemme i Ås 

kommune, og er medlem av Ås idrettsråd. 

4. Ås tennisklubb skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 

NIFs regelverk gjelder for klubben uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets 

egen lov.  

§ 3 Medlemmer 

1. For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:   
a. akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds 

regelverk og vedtak. 
b. ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre 

organisasjonsledd i NIF.  
2. Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak 

treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to 
uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om 
klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er 
mottatt.  Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre 
vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to 
uker.  

3. Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt. 
4. Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og idrettslagets 

regelverk og vedtak. 
5. Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. 



6. drettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt 
medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt 
medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.  

7. Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en 
periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med 
bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være 
skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.  

8. Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av 
ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets 
behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er 
mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned. 

9. Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen 
innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, 
som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom 
vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.  Idrettslagets 
vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.  

10. Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale 
medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret. 

§ 4  Medlemskontingent og avgifter 

1. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og kan ha differensierte kontingentsatser 

for ulike medlemskategorier. Æresmedlemmer kan selv bestemme hvor mye de vil 

betale i kontingent. 

2. Avgifter og/eller egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud. 

II. Tillitsvalgte og ansatte  

§ 5  Kjønnsfordeling 

1. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til 

årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. 

Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i 

medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det 

velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der 

det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved 

beregningen av kjønnsfordelingen.  

2. Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal 

styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der 

nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir 

sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.  
3. Idrettskretsen kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til 

nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning. 

4. Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 

bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om 

dispensasjon må være sendt til idrettskretsen innen 14 dager etter årsmøtet. 

Dispensasjon kan kun gis for én valgperiode/oppnevning av gangen. 



§ 6  Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 

1. For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av klubben i 

minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Det samme gjelder 

der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet 

organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. § 16. 
2. Et medlem som er arbeidstaker i eller har oppdragsavtale med idrettslaget, jf. § 7 (3), 

har ikke stemmerett på klubbens årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med 

kontrakt og medlemskap i laget.  

3. Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: 

medlem av styret, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor. 

4. Et medlem kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i 

samme konkurranse.   

5. Forslagsrett: 

a. Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i klubben.  

b. Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i klubben. 

c. Et idrettslag har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, og 

dets representant(er) har forslagsrett på dette årsmøtet/tinget. 

d. Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger 

innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har 

forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.  

e. Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet. 

6. Talerett: 

a. Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i 

idrettslaget. 

b. Revisor har talerett innenfor sitt arbeidsområde. 

§ 7  Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker 

1. En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i 

idrettslaget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant 

ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke 

gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt. 

2. En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til 

årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke 

velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd 

representasjonen skjer. 

3. Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på et medlem som har oppdragsavtale som 

kan sammenlignes med et ansettelsesforhold. 

4. Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og 

medlemskap i idrettslaget, og er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til 

å utpeke ansattrepresentant(er) til klubbens styre. 

5. En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt 

eller oppnevnt.  

6. Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 

bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan 

bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen. 



§ 8  Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til 
idrettslaget 

1. Et medlem som har en avtale med klubben som gir vedkommende en økonomisk 

interesse i driften av klubben, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. innen 

klubben eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt, 

eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som har slik avtale som 

nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av 

klubben. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter 

å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt. 

2. Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller 

oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede 

organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med 

tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.  

3. En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt 

eller oppnevnt.  

4. Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 

bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan 

bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen. 

§ 9  Inhabilitet 

1. En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i klubben er inhabil til å 

 tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:  

a. når vedkommende selv er part i saken,  

b. når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller 

nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,  

c. når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer 

med en part,  

d. når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i 

et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.  

2. Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til 

å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om 

avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende 

selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også 

legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part. 

3. Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte 

underordnet i klubben. 

4. Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, 

oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil 

kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at 

vedkommende viker sete.  

5. Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en 

avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.  

6. I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende 

medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for 

flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet 

medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. 

I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si 

fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet 



avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved 

avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.  

7. I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en 

part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers 

finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste 

overordnete til avgjørelse. 

8. Bestemmelsen gjelder ikke på klubbens årsmøte.  

§ 10  Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll  

1. Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget vedtaksføre når 

et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte 

stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.  

2. Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling, for eksempel per e-post eller ved 

fjernmøte, for eksempel per telefon eller videokonferanse. Ved skriftlig 

saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med 

forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin 

tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig 

saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere 

med hverandre.  

3. Det skal føres protokoll fra styremøter.  

§ 11  Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse 

1. Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres 

vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet 
2. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.  

3. Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og 

regnskap. 

III. Økonomi 

§ 12  Regnskap, revisjon, budsjett mv.  

1. Ås tennisklubb er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge 

kalenderåret.  

2. Dersom Ås tennisklubb har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner, skal 

klubben følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan, etter beslutning 

av styret, velge å følge regnskapsloven. Dersom Ås tennisklubb har en årlig 

omsetning på kr 5 millioner eller mer, skal klubben følge regnskapsloven og 

revisorloven, og skal alltid engasjere statsautorisert/registrert revisor uavhengig av 

hva som følger av disse lovene.  Alle organisasjonsledd som har engasjert revisor skal 

velge en kontrollkomité med minst to medlemmer. Kontrollkomiteens oppgaver 

følger av NIFs lov § 2-12. 

3. Bankkonti skal være knyttet til Ås tennisklubb og skal disponeres av to personer i 

fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer. 

4. På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i 

resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med 

grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for 

gruppene/avdelingene. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise 



underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør 

fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.  

5. Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom 

klubben har daglig leder skal også vedkommende signere. 

6. Klubben kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er 

sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og 

garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.  

7. Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang 

i forhold til klubbens størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet. 

IV. Årsmøte, styre, utvalg mv. 

§ 13  Årsmøtet 

1. Årsmøtet er Ås tennisklubbs høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen 

av mars måned. 

2. Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene 

eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på 

klubbens internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at 

dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal 

behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig 

sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort 

tilgjengelig senest én uke før årsmøtet. 

3. Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av 

innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er 

saker som ikke kan behandles. 

4. Alle medlemmer i Ås tennisklubb har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere 

andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er 

åpent for medlemmer. 

5. Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer 

som minst tilsvarer antallet medlemmer i styret iht. Ås tennisklubbs lov. Dersom 

årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til 

minimumsdeltakelse. 

6. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke 

er oppført på den sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan 

behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det ved godkjenning av 

saklisten. 

§ 14  Ledelse av årsmøtet 

1. Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å være 

medlem. Det kan velges flere dirigenter og referenter. 

§ 15  Årsmøtets oppgaver 

Årsmøtet skal1: 
1. Godkjenne de stemmeberettigete. 

                                                      
1 Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende 

måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan 

bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet. 



2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 

4. Behandle årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 

5. Behandle regnskap i revidert stand.  

6. Behandle forslag og saker. Styret har fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med 

fremtidige endringer i NIFs regelverk og lovnorm for idrettslag  

7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi 

gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet. 

8. Vedta budsjett. 

9. Behandle klubbens organisasjonsplan. 

10. Foreta følgende valg: 

a. Leder og nestleder 

b. Tre styremedlemmer, ett varamedlem 

c. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. 

d. To revisorer  

e. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har 

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 

f. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 

11. Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter 

velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold 

til stemmetall. 

12. Det skal tilstrebes kontinuitet i klubbledelsen ved at ikke mer enn halvparten av styret 

og administrasjon velges nytt ved hvert årsmøte. 
13. Videre skal det, foruten gode faglige og administrative kvalifikasjoner, tilstrebes at 

styret og administrasjonen representerer klubbens forskjellige idrettslige 

interessegrupper og har en balansert kjønnsfordeling. 
14. Alle i styret velges for to år ad gangen, øvrige verv velges for ett år.  

§ 16  Stemmegivning på årsmøtet 

1. Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være 

truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn 

én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal 

anses som ikke avgitt.  

2. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav 

om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på 

stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte 

kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og 

stemmene anses som ikke avgitt.  

3. Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de 

avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest 

stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

4. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha 

mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av 

vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første 

omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så 

omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som 

har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved 

loddtrekning.  



§ 17  Ekstraordinært årsmøte  

1. Ekstraordinært årsmøte innkalles av klubbens styre med minst 14 dagers varsel etter: 

o Vedtak av årsmøtet. 

o Vedtak av styret. 

o Vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. 

o Skriftlig krav fra 1/3 av klubbens stemmeberettigete medlemmer. 

2. Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen 

forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens 

internettside. Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt 

innkallingen eller være gjort tilgjengelig på klubbens internettside eller annen 

forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at 

saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være gjort 

tilgjengelige på innkallingstidspunktet.  

3. Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete 

medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom 

det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt 

uten krav til minimumsdeltakelse. 

4. Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i 

vedtaket eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.  

5. Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. 

under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære 

årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles. 

§ 18 Ås tenniskklubbs styre 

1. Ås tennisklubb ledes og forpliktes av styret, som er klubbens høyeste myndighet 

mellom årsmøtene. Styret består av 5 personer og en varatillitsvalgt. 

2. Styret skal bl.a.: 

a. Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak 

b. Påse at klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar 

med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, 

og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- 

og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring. 

c. Lede og delegere oppgaver til klubbens administrasjon, herunder, etter behov 

oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide 

mandat/instruks for disse. 

d. Representere klubben utad. 

e. Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.  

f. Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten. 

g. Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets 

medlemmer forlanger det. 

3. Styret er beslutningsdyktig når et flertall er til stede. Ved stemmelikhet, har møteleder 

to stemmer. . 

§ 19  Grupper og komiteer 

1. Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal 

legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på 

årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av 

valgkomiteen.  



2. Klubbens årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal 

organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av klubbens 

organisasjonsplan, jf. § 15 pkt. 9. 

3. Dersom lagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å 

opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende: 

a. Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret 

velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til 

valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne 

gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen.  

b. Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret 

fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av 

gruppestyret med minst én ukes frist.  

4. Det årlige møtet skal: 

a. Behandle regnskap. 

b. Behandle gruppens årsberetning.  

c. Fastsette budsjett. 

d. Fastsette eventuell årlig treningsavgift. 

e. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret. 

5. Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet. 

6. Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten hovedstyrets 

godkjenning, jf. § 18. 

V. Øvrige bestemmelser 

§ 20 Straffesaker og sanksjoner 

1. For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, 

straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12. 
. 

§ 21  Lovendring 

1. Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært 

oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 

2. Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer 

vedtatt av klubben selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. 

Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.  

3. I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å 

unngå motstrid med NIFs regelverk. 

4. Endringer i §§ 21 og 22 kan ikke vedtas av klubben selv med mindre endringene 

følger av NIFs regelverk eller lovnorm. 

§ 22 Oppløsning. Sammenslutning. Annet opphør 

1. Forslag om oppløsning av Ås tennisklubb må først behandles på ordinært årsmøte. 

Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre 

måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. 

2. Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om 

sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar 

med bestemmelsene om lovendring, jf. § 21.  



3. Ved oppløsning eller annet opphør tilfaller klubbens overskytende midler etter 

avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at klubben skal 

oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før ordinært årsmøte for behandling 

av saken.  

 

 

 


