Årsmøte 2020

Tirsdag 25. februar 2019 kl. 19.00, Ås IL Klubbhus, 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 2020
8. Budsjett for 2020
9. Behandling av idrettslagets organisasjonsplan
10. Valg
Eventuelt (ingen vedtak)
Vedlegg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Årsmeldingen med styrets beretning
Regnskap
Innkomne saker: Ingen
Kontingent
Budsjett
Organisasjonsplan
Valg

Forord ved styreleder
Tennisanlegget er i god stand men mye regn gjorde det mindre disponibelt enn året
før.
Klubbens økonomiske situasjon er god. Dette til tross for uforutsett utgift på
innkjøp av valsemaskin sammen med Drøbak TK.
Anderas Lotarev i styret lagde et elektronisk bookingsystem for våre banen. Dette
fungerer utmerket.
Kampanjen på gratis tenniskurs for ungdom ga effekt men ikke det volumet som vi
forventet.
Vi observerte mer bruk av anlegget fra barn og ungdom enn tidligere.
Det er likevel ønskelig med flere aktive barn og ungdommer.

Ønsker å takke alle i styret for veldig god innsats i 2019
Øyvind Engøy
(klubbleder)

Vedlegg 1: Årsmelding
Styrets beretning
Forrige årsmøte ble avviklet 26.2.2019. Det møtte 8 medlemmer med stemmerett.
(beslutningsdyktig).
Styret har bestått av: Øyvind Engøy (leder), Håkons Straume (nestleder), James Randall
Fennell (styremedlem),Andreas Lotarev(styremedlem), Laila Tronbøl (styremedlem)
Anne Bentzrød (varamedlem)
Styret bruker egen Facebook-side for det meste av mindre avgjørelser.
Det ble holdt to fysiske styremøter i 2019.
Kontingenten ble holdt på samme nivå som 2018.
Klubben bruker KlubbAdmin, som er idrettens løsning for medlemsadministrasjon.

Idrett og miljø
Idrett og Miljø har i 2019 vært ledet av Håkon Straume i samarbeid med øvrige
styremedlemmer.
Hilde Kjær Solli fra Drøbak TK fortsatte som hovedtrener våren 2019. Hilde hadde derimot
ikke anledning høsten 2019 så klubben gjorde en ny avtale med Andreas Anderssen, også han
trener 1 (NTF). Andreas har hatt ansvar for SFO, barn under 13 og junior, mens Jørn Jantzen
har tatt ansvar for voksenkurs.
Vi startet som alltid året med Ribbeturningen i Drøbak. 5 par var påmeldt, vinnere 2019 ble
Randall Fennell og Håkon Straume.
Klubbmesterskapet ble avhold først i september. I herreklassen hadde vi tilnærmet rekord
med 10 påmeldte spillere. Årets klubbmestere ble Albert Talmo Rønn (junior), Øyvind Engøy
(herrer), Marianne Braathen (damer) og Marianne Braathen og Håkon Straume (mixed
double).

Anlegg- og utstyrsgruppen (AU-gruppen)
Gruppens leder har vært James Randall Fennell.
Vi har de siste årene leid valsemaskin. Utleiefirmaet har sluttet med det. Styret tok en
beslutning i mars om å kjøpe valsemaskin sammen med Drøbak TK. Den står lagret i Drøbak.
Det ble også kjøpt inn passende tilhenger for enkel transportering mellom klubbene.
Klubben kjøpte også i 2019 inn 6 solide benker og 6 nye grusnett.

Logg for dugnadene:
8. april: linjelegging
15. april. La på 1 pall neubound-grus for utgjevning av søkk og dumper.
26. april.: Tilgang til valsemaskinen. Banene ble valset to ganger før vi la på toppgrus.
I år bør vi få tilgang på valsemaskinen tidligere.
27. april Felles dugnad med toppgrus og valsing
28. april Banene ble spilleklare.
27. juni kveldsdugnad med fjerning av ugress.
10. november Høstdugnad. Ryddet og gjorde anlegget klart for vinteren.
To elever fra ungdomskolen utførte luking av ugress på OD-dagen 31. oktober.
Vi kunne fått banene klar tidligere hvis vi fikk tilgang på valsemaskinen før.
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 2020:
Innkjøp av nett.
Sjekke muligheten for lys. Medlem Berry Van Vaes har innhentet tilbud.
Klubben søkte 31.02.2020 Sparebankstifelsen kr 245 000,- for dette.

Administrasjon
Administrasjonsgruppa har bestått av Andreas Lotarev(leder) og Håkon Straume (kasserer).
Klubben har også i 2019 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. Feks. om innkalling til dugnad
med mere. 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 31.12.2019 var 129 betalende medlemmer mot 149 betalende medlemmer i
2018, fordelt på 49 kvinner og 80 menn hvorav 63% er over 19 år.
2019 gjentok vi kampanjen med tilbud om medlemskap inkludert kurs for å styrke
rekruttering. Vi har også introdusert tilbud med SFO-tennis. Det ble i år også et populært
tilbud.

Annet
Web-side og sosiale medier
Klubben har egen nettside på www.aastk.no, samt egen Facebook gruppe. Styret har også en
egen lukket Facebook gruppe for intern diskusjon.

I tillegg har Facebook-gruppen «Ås kommunes venner» vært en viktig kanal i forkant av
arrangementer.
Online bane-booking
Anderas Lotarev i styret lagde i 2019 et elektronisk bookingsystem for våre baner.
Dette fungerer utmerket.

https://banebooking.rtfm1.com/

Vedlegg 2: Regnskap

Vedlegg 3: Innkomne saker
Innspill fra Berry Van Vaes:
Drøftinger om muligheter for utvidet bruk av tennisbanene.
F.eks belysning etc.

Vedlegg 4 Kontingent for 2020
Styrets forslag til kontingent
Kontingent for 2019:
●
●
●
●

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 2020 foreslås uendret.

Vedlegg 5: Styrets forslag til budsjett for 2020
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Budsjett 2020
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Arrangement, miljø
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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 2019: Håkon Straume.
2. Anlegg og utstyr: Har ansvar for dugnader, oppgraderings- og
vedlikeholdsprosjekter og innkjøp av utstyr til dette
Ansvarlig i 2019: James Randall Fennell
3. Økonomi og administrasjon: Ansvar for regnskap, innkreving av kontingent og
kursavgifter, betaling av løpende utgifter, utsending av adgangsbrikke,
administrasjon av inn- og utmeldinger
Ansvarlig i 2019: 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 2019 har vært Øyvind Engøy

Vedlegg 7: Valg
Styrets sammensetning i 2019
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, på valg
Styremedlem: James Randall Fennell, på valg
Styremedlem: Laila Tronbøl, ikke på valg
Styremedlem: Andreas Lotarev, ikke på valg
Varamedlem: Anne Bentzrød, ikke på valg
Revisorer: Bjørn Økland og Petter Snilsberg
Valgkomite: Jørn Jantzen (leder) Thomas Viken, Lena Lohmann og Steffen Emhjellen.
Valgkomiteens forslag for 2020
Leder: Øyvind Engøy, gjenvalg for 1 år
Styremedlem: Lars Rønn, ny
Styremedlem: Randall Fennell, gjenvalg
Styremedlem: Andreas Lotarev (ikke på valg)
Styremedlem: Laila Tronbøl (ikke på valg)
Varamedlem: Anne Bentzrød (gjenvalg 1 år)
Revisorer
Petter Snilsberg og Bjørn Økland (begge tar gjenvalg)
Valgkomite
Leder: Håkon Straume (ny)
Medlem: Thomas Viken
Varamedlemmer: Lena Lohmann og Steffen Emhjellen tar gjenvalg for 1 år

