Årsmøte i Paradis Tennisklubb (PTK) 20. mars 2018
Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede
Det var 23 stemmeberettigede til stede ved starten av møtet. De stemmeberettigede er
medlemmer som har betalt medlemskontingenten innen årsmøtet. Ansatte i Paradis
Tennisklubb har ikke stemmerett. Det er kun medlemmer med personlig fremmøte
som har stemmerett, ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Sak 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
Forslag til forretningsordning:
Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten/ordstyreren (valgt i sak 3). Den valgte
referenten skriver protokoll.
Kommentarer til dagsorden:
Informasjon om årsmøtet og frister for å fremme saker bør distribueres til
medlemmene på annen måte i tillegg til utsendelse av mail til alle medlemmer.
Informasjonen bør også legges på klubbens hjemmeside eller Facebook side.
Mailinglister ved masseutsendelse bør anonymiseres.
Innmeldte saker bør anonymiseres.
Styret har vurdert at åpenhet er viktig og har derfor ikke anonymisert innmeldte saker
dersom innholdet ikke har sensitiv karakter. Styret tar kommentarene til etterretning.
Innstilling: Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjennes.
Vedtak: Godkjent

Sak 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen
Innstilling: Styreleder i PTK, Per Grieg jr., velges som dirigent.
Vedtak:
Som dirigent ble Per Grieg jr. valgt
Som referent ble Ingunn Wergeland valgt
Til å skrive under protokollen ble Georg Gade og Nils Grindheim valgt.

Sak 4. Behandle klubbens årsberetning (vedlegg 1)
Daglig leder i PTK, Fredrik Vabog hadde laget en video med tilbakeblikk på sportslige
aktiviteter og høydepunkter i 2017.
Styreleder Per Grieg oppsummerte drift og aktiviteter i PTK for 2017. Klubben har et
høyt aktivitetsnivå for alle de ulike nivåene i organisasjonen og det har vært
arrangementer for alle sportslige nivåer. Medlemsmassen øker både innen
tennisaktiviteter og ved treningsstudioet. I nasjonale konkurranser og mesterskap har

PTK-spillere prestert på høyt nivå og 2017 har vært et av de beste årene i klubbens
historie. Grieg presenterte også planer fremover for Slettebakken Idrettspark og
tilnærming fra PTK i denne prosessen.
Video med tilbakeblikk på 2017 finnes på klubbens Facebook side og den generelle
presentasjonen er tilgjengelig på klubbens hjemmeside.
Innstilling: Årsberetningen for 2017 godkjennes.
Vedtak: Årsberetningen for 2017 vedtas.

Sak 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand inkludert disponering av overskudd
(Vedlegg 2a, 2b, 2c og 2d)
Økonomiansvarlig i styret, Monica Mo, la frem årsregnskapet i revidert stand. Regnskapet for
2017 er totalt sett i tråd med budsjett, men det er noen poster i regnskapet som viser marginale
under- og overforbruk. For å ha best mulig kontroll, ble året startet med stor forsiktighet i
forhold til kostnader.
Styret vil gjerne ha innspill fra medlemmene til bruk av aktivitetsfondet som er opprettet.
Presentasjonen er tilgjengelig på klubbens hjemmeside.
Kommentarer til årsregnskapet:
Styret oppfordres til å distribuere mer detaljerte regnskapstall på forhånd.
Innstilling: Årsregnskap 2017 i revidert stand godkjennes slik det er lagt frem,
inkludert disponering av overskudd.
Vedtak: Godkjent

Sak 6. Behandle forslag og saker
a) Innkomne saker fra klubbens medlemmer (Vedlegg 7)
Det er fremmet en sak fra klubbens medlemmer, denne er i sin helhet lagt inn som
saksdokument i vedlegg 7.
Styreleder har sammen med økonomiansvarlig i styret svart på spørsmålene under
gjennomgang av årsrapport og årsregnskap. Utvikling og oppfølging av måltall for de enkelte
gruppene av aktiviteter er vist i tabellen over KPI-er. Det understrekes at PTK er avhengig av
både bredde og elite for å kunne opprettholde et best mulig tilbud til alle klubbens
medlemmer. Disponering av fondene i klubben skal komme hele spekteret av aktiviteter til
gode. PTK bruker er rekke kommunikasjonskanaler for å nå sine medlemmer: nyhetsbrev som
sendes pr mail, webside, generell åpen Facebook side og egne Facebook sider for de ulike
aktivitetene.
Kommentar fra innmelder:
Vil gjerne vite mer detaljer om kostnadene for de ulike gruppene av aktiviteter – utover
presentasjon av KPI-er.
Vil gjerne ha mer informasjon som også går ut til ikke-aktive medlemmer. Det er viktig at
mailadresser oppdateres.

Årsmøtet ellers var godt fornøyd med kommunikasjon og informasjon som blir gitt.

Sak 7. Fastsette medlemskontingent (vedlegg 5)
a) Kontingent for 2018 fastsatt etter fullmakt fra årsmøte 2017 (Vedlegg 5)
b) Styret ber årsmøtet om fullmakt til å foreta justeringer til medlemskontingent 2019
etter behov (Vedlegg 5)
Innstilling:
a)
Medlemskontingent for 2018*
Ordinært medlemskap
Minispiller født 2007 eller yngre
Familie

kr. 600
kr. 300
kr. 1750

*) Det gjelder reduserte satser ved innmelding etter 1.august.
b) Styret ber årsmøtet om fullmakt til å foreta justeringer til medlemskontingent for
2019 etter behov.
Vedtak: Godkjent

Sak 8. Vedta klubbens budsjett (vedlegg 3)
Økonomiansvarlig i styret, Monica Mo, presenterte budsjettet for 2018.
Innstilling:
Budsjettet for klubbens drift godkjennes.
Vedtak: Godkjent

Sak 9. Behandle klubbens organisasjonsplan (vedlegg 4)
Styrets leder, Per Grieg jr., la fram klubbens organisasjonsplan for 2018.
Innstilling:
a) Styret ber årsmøtet om fullmakt til å opprette komiteer etter behov.
b) Styret ber årsmøtet om fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter.
Vedtak: Godkjent
Sak 10. Engasjere revisor til å revidere klubbens regnskap: Fakta Revisjon AS
Innstilling:
PTK ønsker å fortsette engasjementet med Fakta Revisjon AS som ble initiert i 2015.

Vedtak: Godkjent

Sak 11. Foreta valg (vedlegg 6)
Valgkomiteens innstilling til styret i PTK:
Leder: Per Grieg jr, på valg
Nestleder: Ingunn Wergeland
Kenneth Aadland
Monica Mo, på valg
Ole Martin Skilleås, på valg
Anders Eide, på valg
Jone Owe,
Karianne Paulsen, varamedlem, på valg
Leder og nestleder velges for 1 år. Alle nye styremedlemmer og varamedlemmer på
valg velges for 2 år.
Vedtak: Valgkomiteens innstilling godkjennes

Valgkomiteens innstilling til kontrollkomite for PTK:
Trygve Matre og Kjell Ove Røsok
Vedtak: Valgkomiteens innstilling godkjennes

Styrets innstilling til Valgkomite for PTK:
Jon Sigurd Lundestad (leder)
Siri Brekke
Stephanie Mayer
Matt Duke (varamedlem)
Vedtak: Styrets innstilling godkjennes

