
Årsmøte 2019 

 
 

 

 
Onsdag  26. februar 2019 kl. 19.00, Sagaveien 3 i Ås 
 
Program 
 
1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

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.  

7. Kontingent for 2019 

8. Budsjett for 2019 

9. Behandling av idrettslagets organisasjonsplan  

10. Valg  

Eventuelt (ingen vedtak) 

Vedlegg:  

1. Årsmeldingen med styrets beretning 
2. Regnskap 
3. Innkomne saker: Ingen 
4. Kontingent 
5. Budsjett 
6. Organisasjonsplan 
7. Valg 

 



Forord ved styreleder 

I 2018-sesongen fikk vi høstet fruktene fra de betydelige oppgraderingene som ble 
gjort året før. Kvaliteten på tennisanlegget har aldri vært bedre. Det nye 
vanningsanlegget gjorde banene gode til tross for en meget tørr sommer.  
 
Klubbens økonomiske situasjon ble også betydelig bedre. Dette skyldes 
hovedsaklig at begge søknadene for moms-refusjon ble innvilget. 
 
Vi engasjerte ny trener og fikk god respons på tennis SFO. 
Det er ønskelig med flere aktive barn og ungdommer. 
 
 
 
Ønsker å takke alle i styret for veldig god innsats i 2018 
 
Øyvind Engøy 
 (klubbleder) 

 



Vedlegg 1: Årsmelding 
Styrets beretning 
Forrige årsmøte ble avviklet 26.2.2018. Det møtte 8 medlemmer med 
stemmerett.(beslutningsdyktig).  

Styret har bestått av: Øyvind Engøy (leder), Håkons Straume (nestleder), James Randall 
Fennell (styremedlem), og Andreas Lotarev(styremedlem). Jørn Jantzen (varamedlem) tok 
over plassen til  Sigurd Bakke Jensen som flyttet fra Ås i 2018.  Det har blitt avholdt 3 
styremøter, i tillegg til flere mindre avgjørelser blir gjort på styrets Facebook-side. 

Kontingenten ble holdt på samme nivå som 2017.  

Klubben bruker KlubbAdmin, som er idrettens løsning for medlemsadministrasjon.  

Vi fikk byttet dør til klubbhuset og oppgraderte inngangsystemet. Nå bruker banene og 
klubbhuset samme inngangssystem og medlemmene trenger kun en kodebrikke. 

 
Idrett og miljø: 
  
Idrett og miljø har i 2018 vært ledet av Håkon Straume i samarbeid med øvrige styremedlemmer. 
  
Kurs og trening 
  
For sesongen 2018 gjorde vi avtale med ny trener, Hilde Kjær Solli fra Drøbak TK. Hilde er 
aktivitetsleder og Trener 1 (NTF). 
 
Ordningen med SFO tennis for Rustad skole fortsatte i 2018. 
 
Vi har i sommerhalvåret hatt 5 grupper (2 SFO grupper, junior nybegynner, junior øvet og 
voksentrening) med trening tirsdager og torsdager. 
 
Vi har fortsatt god kapasitet i noen av gruppene, spesielt på juniornivå. Vi håper spesielt at 
noen av barna som blir kjent med tennis på SFO fortsetter å spille som junior. 
 
Turneringer 
  
Ribbeturneringen 2018 ble gjennomført den andre helga i januar i hallen i Drøbak. Også i år 
ble det spilt double. Årets vinnere ble Jørgen Engøy og Thomas Viken. 
  
Vår uformelle sommerturneringen gikk som vanlig i begynnelsen av juni. Albert Talmo-Rønn 
vant juniorklassen, Gro Thorup dameklassen og Andreas Lotarev herreklassen. For 2019 
vurderer vi å åpne denne turneringen også for andre klubber i nærområdet. 
  
I klubbmesterskapet i september tapte fjorårsvinner Sigurd Nagoda knepent mot Ulf Viken i 
historiens mest spennende juniorkamp i Ås, mens både Gro Thorup og Andreas Lotarev 
forsvarte tittelen fra 2017 i henholdsvis dame- og herreklassen. 
  
 



Anlegg- og utstyrsgruppen (AU-gruppen) 

Gruppens leder har vært James Randall Fennell. 
 
Dugnaden med å gjøre klare banene startet allerede 20.april. Det begynte med å legge linjer. 
 Banene ble skikkelig valset 4-6. mai med innleid valsemaskin. Det er viktig med 
valsemaskinen går for fullt de dagene den er tilgjengelig. Liste fra morgen til kveld for 
valsemannskap med 1-2 timers økter er effektivt. Jobben er enkel og kan utføres av alle 
medlemmer. 
 De siste sesongene har det vært brukt betydelig mindre overflategrus. Mener derfor banene 
er fastere.  
 Vanningsannlegget gjorde at banene holdt seg bra gjennom den tørre sommeren. 
 
Vi fikk byttet dør til klubbhuset og oppgraderte inngangsystemet. Nå bruker banene og 
klubbhuset samme inngangssystem og medlemmene trenger kun en kodebrikke. 
 
Det kom få folk på «Aksjon ugress-dugnad» lørdag 4. august. Likevel har enkelte luket på 
andre tidspunkter. Det er fortsatt litt for mye ugress enkelte steder. 
 
Mesteparten av innsatsen på høstdugnaden gikk med på å plante hekk utenfor for gjerdet mot 
riksveien.  
 
Dugnadsinnsatsen består hovedsaklig av styret med noen hederlige unntak. Vi ønsker flere 
medlemmer engasjerer seg i dugnadene. Det trenger ikke være lange økter.  
 
Ønsker for 2019:  
 Kjøpe inn skikkelige benker til banene. 
 Sjekke muligheten for lysanlegg på bane A. Dette vil forlenge muligheten aktivitet spesielt 
på høsten. 

Administrasjon 
Administrasjonsgruppa har bestått av Andreas Lotarev(leder) og Håkon Straume (kasserer). 

Klubben har også i 2018 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. 

Medlemstall 
Medlemstall per 31.12.2018 var 149 betalende medlemmer mot 143 betalende medlemmer 
i 2017, fordelt på 54 kvinner og 95 menn hvorav 64 % er over 19 år. 



2018 gjentok vi kampanjen med tilbud om medlemskap inkludert kurs for å styrke 
rekruttering. Vi har også introdusert tilbud med SFO-tennis. Det ble et populært tilbud og 18 
barn har deltatt på kurs i løpet av høsten. 

 

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 
Senserio er lagt ned. Styret jobber med å finne en enkel og rimelig løsning.  

  



Vedlegg 2: Regnskap 

 



Vedlegg 3: Innkomne saker 

Ingen 
 
 

 



Vedlegg 4 Kontingent for 2019 

Styrets forslag til kontingent 

Kontingent for 2018: 

● juniorer kr 500 
● studenter og vernepliktige kr 700 
● voksne kr 1 200  
● familie kr 2100. Familiemedlemskap gjelder foreldre og deres barn under 18 år 

 
Kontingent for 2019 foreslås uendret. 

 



Vedlegg 5: Styrets forslag til budsjett for 2018 

 

 

 



  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 2018: Håkon Straume. 

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

vedlikeholdsprosjekter og innkjøp av utstyr til dette 

Ansvarlig i 2018: James Randall Fennell 

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 2018: Delt ansvar mellom Andreas 

Lotarev(medlemsadministrasjon) og Håkon Straume (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 i 2018 har vært Øyvind Engøy 

 



Vedlegg 7: Valg 
Styrets sammensetning i 2018 
Styremedlemmer velges for to år. Styreleder har vært valgt hvert år av årsmøtet.  

Styret skal bestå av 5 personer, samt ett varamedlem 

Klubbleder: Øyvind Engøy, på valg 

Nestleder: Håkon Straume, ikke på valg 

Styremedlem: James Randall Fennell, ikke på valg 

Styremedlem: Jan Sigurd Bakke, sluttet 

Styremedlem: Andreas Lotarev, på valg 

Varamedlem: Jørn Jantzen, på valg 

 

Revisor: Bjørn Økland, kan fortsette i 2018 

Valgkomité: Thomas Viken (leder), kan fortsette i 2018 

Adam O`Tool, Sigurd Bakke og Lena Lohmann. 

Valgkomiteens forslag: 

 
Valgkomiteen nominerer Laila Tronbøl  og Anne Bentzrød til styret i Ås tennisklubb.  
                                  
 Mvh Thomas Viken  
 
--  
 

 


