
Årsmøte i Paradis Tennisklubb (PTK) 8. mars 2016 
 

 

 

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede 

 

Det var 34 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). De valgte 

sekretærene skriver protokoll. 

 

 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: Godkjent 

 

Som dirigent ble Per Grieg jr. valgt 

 

 Som referent ble Fredrik Vabog valgt 

  

Til å skrive under protokollen ble Gunnar Egidius og Jan Greve valgt. 

 

 

 

Sak 4. Behandle klubbens årsberetning 
  

Se vedlegg 1. 

 

Daglig leder i PTK, Fredrik Vabog, presenterte en oppsummering av drift og sportslig 

utvikling i 2015.  

 

 Innstilling: 
 Årsberetningen for 2015 godkjennes. 



  

Vedtak: Godkjent 

 

Årsberetningen for 2015 vedtas med følgende tilføyelser: 

Klubben har hatt et samarbeid med Møhlenpris idrettslag (MIL), et idrettslag for 

minoritetsungdom. MIL har drevet organisert fysisk trening på BTA én dag per uke i 

hele 2015.  

 

 

 

Sak 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand 

  

Se vedlegg 2a, 2b, 2c og 2d. 

 

Økonomisk ansvarlig i styret, Cathrine Veidung, la frem årsregnskapet i revidert stand.  

  

 Innstilling: 
Årsregnskap i revidert stand godkjennes. 

 

 Vedtak: Godkjent 

 

 

 

Sak 6. Behandle innkomne forslag og saker 
   

a) Godkjenning av ny lov for PTK, se vedlegg 5. 

 

Vedtak: Godkjent 

 

Loven vedtas med følgende tilføyelser: 

Styret skal bestå av én styreleder, én nestleder, fem styremedlemmer og ett 

varamedlem. 

 

b) Forslag til etablering av prosjekt- og vedlikeholdsfond, se vedlegg 8. 

 

Vedtak: Godkjent 
 

 

 

Sak 7. Fastsette medlemskontingent 

  

 Se vedlegg 6. 

 

Innstilling: 

a) Kontingent for 2016 fastsatt etter fullmakt fra årsmøte 2015. 

 

Medlemskontingent for 2016 

Ordinært medlemskap   kr. 500 

Minispiller født 2006 eller yngre  kr. 250 



Familie     kr. 1500 

 

b) Styret ber årsmøtet om fullmakt til å kunne foreta justeringer til kontingenter for 

2017 etter behov. 

 

Vedtak: Godkjent 

 

 

 

Sak 8. Vedta klubbens budsjett 

 

Se vedlegg 3. 

 

Cathrine Veidung presenterte budsjett for 2016. 

 

Innstilling: 

Budsjettet for klubbens drift godkjennes. 

 

Kommentar:  

Det bør være et potensial for økt utvikling i forhold til budsjett med hensyn til antall 

medlemmer i treningssenteret og salg av fast- og strøtimer. 

 

 Vedtak: Godkjent 

 

 

 

Sak 9. Behandle klubbens organisasjonsplan 

  

 Se vedlegg 4. 

 

Per Grieg jr. la fram klubbens organisasjonsplan for 2016. 

 

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  

 

Innstilling: 

PTK vil fortsette engasjementet med Fakta Revisjon AS som ble initiert i 2015. 

 

 Vedtak: Godkjent 

 

 



Sak 11. Valg 

 

Se Vedlegg 7. 

 

Innstilling fra valgkomite 

Styremedlemmer:  

Per Grieg jr, styrets leder 

Jon Sigurd Lundestad 

Kenneth Aadland 

Ingunn Wergeland, ny 

Monica Mo, ny  

Ole Martin Skilleås, ny  

Anders Eide, ny 

Karianne Paulsen, varamedlem, ny  

 

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble godkjent med følgende presiseringer: 

- I henhold til ny lov vedtatt under sak 6 skal leder og nestleder velges for ett år og 

øvrige styremedlemmer velges for to år. 

- Per Grieg jr. er valgt som styrets leder for ett år.  

- Jon Sigurd Lundestad stilte som kandidat til nestleder, i tillegg ble Anders Eide 

foreslått.  Anders Eide var ikke til stede, og årsmøtet gir styret fullmakt til å velge ett 

av de to styremedlemmene til nestleder. 

- Alle styremedlemmer velges for to år med unntak av Per Grieg jr., Jon Sigurd 

Lundestad og Kenneth Aadland som velges for ett år. 

 

 

Innstilling fra valgkomiteen:  

Kontrollkomite: Trygve Matre og Kjell Ove Røsok 

 

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble godkjent 

 

Følgende valgkomité ble valgt av årsmøtet: Thomas Kadar (leder), Elin Fuglseth og 

Åse Fluge Nordgreen. 

 

 


