
Ås tennisklubb     
     
Referat fra årsmøtet 26. februar 2019     
  
Sted: Sagaveien 3, 1430 Ås 
  
Antall oppmøtte: 8 
  
Møteleder: Øyvind Engøy  
Referent: Håkon Straume 
 
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) 
  



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

tilstrekkelig for å fatte vedtak. Stemmeberettigede ble godkjent. 
   
  

02 Innkallingen, sakslisten og forretningsorden ble godkjent. 
 
  

03  Øyvind Engøy ble valgt som møteleder. Håkon Straume ble valgt som referent.  
Steffen Emhjellen og Laila Tronbøl ble valgt til å underskrive protokollen.  

04 Øyvind Engøy gikk gjennom klubbens årsmelding. 
 
Hilde har kun mulighet for å trene 5t per uke og før kl 17:00. Jørn tar derfor ansvar 
for voksengruppa. 
 
Forslag fra Øyvind om å tilby alle ungdommer som melder seg inn gratis kurs. Dette 
for å forhindre «forgubbing».  
 
Spørsmål fra Jørn om linjer og om dette kan forbedres. Kort diskusjon om linjer, grus 
og banekvalitet generelt. Enighet om at det tross alt har blitt noe bedre etter at vi 
reduserte mengden med toppgrus og bruker valsemaskin. 
 
Årsmeldingen ble enstemmig godkjent. 
   

05 Øyvind Engøy gikk gjennom regnskapet som var lagt fram i årsmeldingen.   
  
Klubben fikk i 2018 mye støtte i form av moms-refusjon og moms-kompensasjon, i tillegg til 
tippemidler og LAN-midler. Øyvind utdypet litt om bakgrunnen for dette. 
 
Årsresultat ble kr 149.976. Klubbkapital per 31.12.18 er kr 138.642. 
 
Klubben har per i dag følgende aktiva: baneanlegg, klubbhus, disposisjonsrett tomt (nå 
riggeareal) 
 
Det er ingen utestående fordringer 
 

Det ble bemerket at det bare var én signatur på revisjon (Bjørn Økland) og at det er vanlig 
med en til. Kasserer sørger i etterkant for at regnskap også signeres av Petter Snilsberg. 

Regnskapet ble enstemmig godkjent. 
06  Innkomne saker til årsmøtet  

 
Det har ikke vært noen innkomne saker til årsmøte. 
 

07 Kontingentsatsene for juniorer og studenter forblir uendret: 
 
Juniormedlem: kr 500,-  
Student/vernepliktige: kr 700,-  
 
Følgende kontingentsatsene foreslås endret: 
Seniormedlem: kr 1 200 ,-   
Familiemedlemskap: kr 2 100,-     
 
Kontingentsatsene er enstemmig vedtatt. 



  08 Øyvind Engøy gikk gjennom forslag til budsjett for 2018.  
 
Bemerkning at 100.000 av 140.000 i budsjett til bane er planlagt til lys. Styret jobber med å 
hente inn mer informasjon om dette. 
     
Jørn ønsker bekreftet av vi kan få kjøpt godt med nye baller til kurs. Dette er innenfor 
budsjett. 
 
Spørsmål om vi ikke kan få reklame-inntekter. Øyvind sjekker med Askim og Spydeberg 
Sp.bank. 
 
Spørsmål om hall-leie. Dette er innkommende inntekter fra de som spiller i Drøbak og 
utgående kostnader til DTK. I budsjettet skal denne helst gå i null. 
 
Estimert driftsresultat er -67 000 dersom det investeres i lys (+ 33 000 hvis ikke). 
 
Forslag til budsjettet ble enstemmig godkjent. 

09 Øyvind Engøy gikk gjennom organisasjonsplan. 
 
Organisasjonsplanen ble enstemmig godkjent. 

10 Forslaget fra valgkomiteen ble enstemmig godkjent.  
  
Nytt styre: 
 
Øyvind Engøy: Leder 
Håkon Straume: Nestleder og kasserer 
Randall Fennell: Styremedlem 
Andreas Lotarev: Styremedlem 
Laila Tronbøl: Styremedlem 
 
Anne Bentzrød velges til vara i styret. 
 
Ny valgkomite: 
Jørn Jantzen (leder) 
Thomas Viken 
Lena Lohmann 
Steffen Emhjellen. 
 
Revisor  
Revisor: Bjørn Økland  
Revisor: Petter Snilsberg 
 

  
 
 
 
 
 
 
________________________                            ________________________ 
          Laila Tronbøl                                                  Steffen Emhjellen 
 
 

 


