
Årsmøte 2023

Tirsdag 7. mars 2023 kl. 19.00.

Sted: Innbyggertorget, Skoleveien 1, Ås  eller Zoom https://everbridge.zoom.us/my/haakon.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 2023

8. Budsjett for 2023

9. Behandling av idrettslagets organisasjonsplan

10. Valg

Eventuelt

Vedlegg:

1. Årsmeldingen med styrets beretning

2. Regnskap

3. Innkomne saker: Ingen

4. Kontingent

5. Budsjett

6. Organisasjonsplan

7. Valg

https://everbridge.zoom.us/my/haakon.straume?fbclid=IwAR3TXa_FAclxjl7Jwv7DrIDgMbxGHDid-ERhf4f8XicPtyoCh5DtivexOOc


Forord ved styreleder

2022 ble et nytt veldig bra år for Ås tennisklubb.

Tidlig dugnad og lysanlegget gjør vi strekker sesongen.

Klubbens økonomiske situasjon er styrket og vi fikk  innvilget  for tippemidler av
allerede investert lysanlegg.

Klubbleder har vært i dialog med kommunen om å etablere padelbane på
anleggsplassen ved tennisanlegget . Kommunen er i utgangspunktet positive. De vil
likevel ikke gi klarsignal før kommuneplanen er klar mai 2024.

Ønsker å takke alle i styret for veldig god innsats i 2022

Øyvind Engøy

(klubbleder)



Vedlegg 1: Årsmelding

Styrets beretning

Forrige årsmøte ble avviklet fysisk og elektronisk  01.03.2022. . Det møtte 9 medlemmer med
stemmerett. (beslutningsdyktig).

Styret har bestått av: Øyvind Engøy (leder), Lars Rønn (nestleder), James Randall Fennell
(styremedlem), Andreas Lotarev (styremedlem), Marianne Bråthen (styremedlem) Anne Hexeberg
(Varamedlem)

Håkon Straume har vært kasserer uten å være medlem av styret.

Styret bruker egen Facebook-side for diskusjoner og avgjørelser.

Kontingenten ble holdt på samme nivå som 2021.

Klubben bruker KlubbAdmin, som er idrettens løsning for medlemsadministrasjon.

Idrett og miljø
Idrett og Miljø har i 2022 vært ledet av Lars Rønn og Øyvind Engøy.

Kursene ble holdt av Jørn Jantzen.

Vi fikk veldig gode tilbakemeldinger på kursene.

Det ble arrangert kurs for barn med foreldre både vår og høst. Det deltok ca 10 barn i alderen 5-10
år. Barna hadde med seg foreldre som sparringspartner.

Det ble også arrangert kurs for to begynner grupper og en gruppe for viderekomne. På vårens kurs
var det 16 begynnere og 10 viderekomne. På høstens kurs var det 20 begynnere og 8 viderekomne.

Turneringer
Ribbeturneringen

Ribbeturneringen 2022 måtte dessverre avlyses på grunn av koronasituasjonen.

Ås Open 2022

Ås Open 2022 ble arrangert 17- 19 juni. Sammenlignet med tidligere år var det færre påmeldinger med 18 totalt. De
var ikke nok påmeldte til klassene double, mixed double, junior eller barn.

Damer: Anne Hexeberg vant etter seier over Madeleine Burud



Herrer: Øyvind Engøy etter seier over Lars Rønn

Poengmester: Attilla Norbert Bartha

Klubbmesterskapet

Klubbmesterskapet ble arrangert helgen 9. september 11. september.

Damer: Klubbmester Marianne Bråthen etter seier over Anne Hexeberg i to sett 6-2, 6-4

Herrer: Øyvind Engøy etter seier over Ulf Viken i to sett 6-0, 6-0

Junior: Klubbmester Una Viken etter en forrykende 3-setter og seier over Live Viken med 6-4, 2-6, 6-4

Herre double: Klubbmestere Øyvind Engøy og Randall Fennell

Mixed double: Øystein Eskeland og Katrine Kleven

Poengmester: Randall Fennell

Divisjonstennis for herrer
I 2022 stilte Ås tennisklubb for første gang på lenge eget lag i NM for lag - bedre kjent som divisjonstennis. Ås stilte i
5. divisjon avdeling A og var i gruppe med Soon Tennisklubb 2, Fredrikstad Tennisklubb 2, Lier tennisklubb 2,
Grefsen tennisklubb, Mysen tennisklubb og Sarpsborg tennisklubb.

Laget besto av 8 aktive spillere med Lars Rønn som lagkaptein. Det ble fire tap (mot Sarpsborg, Grefsen,
Fredrikstad og Soon) og to seiere (mot Mysen og Lier). Det var flere kamper som kunne endt i Ås sin favør, men
innsatsen i 2022 ga til slutt en femte plass. Alle resultatene er i tournament sofware.

Å reetablere et lag for Ås tennisklubb i NM for lag har vært en positiv erfaring for alle involverte. De aktive spillerne i
gruppa ønsker å fortsette og stiller lag også for 2023.

Anlegg- og utstyrsgruppen (AU-gruppen)

Gruppen har vært ledet av James Randall Fennell og Øyvind Engøy

Logg for dugnadene 2022:

17-19. april: Klargjøring av baner og valsi

20. april.: Banene ble ferdig valset og spilleklare

28. september:  kvelds dugnad med fjerning av ugress.

14. oktober Randall tømte og stengte vanningsanlegget.

20. november  Høstdugnad. Ryddet og gjorde anlegget klart for vinteren..

Administrasjon
Administrasjonsgruppa har bestått av Andreas Lotarev (leder) og Håkon Straume (kasserer).
Klubben har også i 2022 brukt KlubbAdmin, som er idrettens løsning for medlemsadministrasjon.



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 31.12.2022 var 228 betalende medlemmer mot 267 betalende medlemmer i 2021,
fordelt på 89 kvinner og 139 menn.

Antall men: 139
0 - 5 => 5
6 - 12 => 17
13 - 19 => 21
20 - 25 => 31
26 - 120 => 65

Antall kvinner: 89
0 - 5 => 1
6 - 12 => 10
13 - 19 => 18
20 - 25 => 14
26 - 120 => 46



Vedlegg 2: Regnskap



Vedlegg 3: Innkomne saker
Ingen innkomne saker

Vedlegg 4 Kontingent for 2022

Styrets forslag til kontingent

Kontingent for 2022:

1. juniorer kr 500

2. studenter og vernepliktige kr 700

3. voksne kr 1 200

4. familie kr 2100. Familiemedlemskap gjelder foreldre og deres barn under 18 år

Kontingent for 2023 foreslås uendret.



Vedlegg 5: Styrets forslag til budsjett for 2022



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 2022: Lars Rønn.

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

innkjøp av utstyr til dette

Ansvarlig i 2022: 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 2022: Delt ansvar mellom Andreas Lotarev(medlemsadministrasjon) og

Håkon Straume (kassererfunksjonen og regnskap)

4. Klubbleders ansvar: oppfølging av forpliktelser overfor 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 2022 har vært Øyvind Engøy



Vedlegg 7: Valg
Styrets sammensetning i 2022

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: Lars Rønn, på valg

Styremedlem: James Randall Fennell, ikke på valg

Styremedlem: Marianne Bråthen, på valg

Styremedlem: Andreas Lotarev, på valg

Varamedlem: Anne Hexeberg, på valg

Revisorer: Bjørn Økland og Petter Snilsberg

Valgkomite: Håkon Straume (leder) Thomas Viken, Lena Lohmann og Steffen Emhjellen.

Valgkomiteens forslag for 2023
Leder: Øyvind Engøy

Styremedlem: Lars Rønn
Styremedlem: Randall Fennell

Styremedlem: Andreas Lotarev,

Styremedlem: Marianne Bråthen

Varamedlem: Anne Hexeberg

Revisorer

Må velge to nye

Valgkomite

Leder: Håkon Straume (ny)
Medlem: Thomas Viken
Varamedlemmer: Lena Lohmann og Steffen Emhjellen tar gjenvalg for 1 år


