
Årsmøte i Paradis Tennisklubb (PTK) 20. mars 2017 
 

 

 

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede 

 

Det var 42 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. 

 

 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 Maria Sollohub og Yngve Lilleng Vaagbø valgt. 

 

 

 

Sak 4. Behandle klubbens årsberetning (vedlegg 1) 

  

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

utvikling i 2016. Klubben har et høyt aktivitetsnivå for alle de ulike nivåene i 

organisasjonen. Presentasjonen er tilgjengelig på klubbens hjemmeside. 

 

 Innstilling: Årsberetningen for 2016 godkjennes. 

  

Vedtak: Årsberetningen for 2016 vedtas.  
 

 

Sak 5. Retningslinjer for disponering av likviditetsoverskudd (vedlegg 7) 

Styrets leder, Per Grieg jr, gjennomgikk retningslinjene for disponering av 

likviditetsoverskudd og bakgrunnen for modellen som er presentert i saksdokumentene. 



 

Innstilling: Fremlagte retningslinjer for disponering av likviditetsoverskudd 

godkjennes. 

  

Vedtak: Godkjent 

 

 

Sak 6. 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. Det ble 

understreket at klubben arbeider med å øke inntektene fra ulike deler av virksomheten. 

Klubben har startet en prosess angående reforhandling av lån og binding av renten for deler av 

lånebeløpet. Presentasjonen er tilgjengelig på klubbens hjemmeside. 

  

 Innstilling: Årsregnskap 2016 i revidert stand godkjennes slik det er lagt frem, 

inkludert disponering av overskudd. 

 

 Vedtak: Godkjent 

 

 

 

Sak 7. Behandle forslag og saker 
   

a) Strategi-og handlingsplaner 

 

Styrets leder, Per Grieg jr, presenterte hovedinnholdet i strategidokumentet styret har 

arbeidet med. Daglig leder supplerte med mer detaljer for de ulike arbeidsområdene. 

Strategidokumentet og handlingsplaner ferdigstilles når nytt styre er på plass. Eventuelle 

innspill fra klubbens medlemmer sendes daglig leder. Presentasjonen er tilgjengelig på 

klubbens hjemmeside. 

 

b) Tiltak for et godt klubbmiljø 

PTK har de samme reglene som er etablert i skolen når det gjelder nulltoleranse mot 

mobbing. Klubben forholder seg til NIFS regler for godt klubbmiljø og ledelsen i klubben 

holder god dialog med spillernes foreldre. I tillegg til formelle regler er det også innført 

PTKs 10 bud mot mobbing.  

 

Klubbens medlemmer hadde ingen ytterligere kommentarer til sak 7. 

 

 

Sak 8. Fastsette medlemskontingent (vedlegg 5) 

 

Innstilling:  

a) Kontingent for 2017 er fastsatt etter fullmakt fra årsmøtet i 2016. 

 

Medlemskontingent for 2017* 

Ordinært medlemskap   kr. 600 

Minispiller født 2006 eller yngre  kr. 300 

Familie     kr. 1750 



 

*) Det gjelder reduserte satser ved innmelding etter 1.august. 

 

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

2018 etter behov. 

 

Vedtak: Godkjent 

 

 

 

Sak 9. Vedta klubbens budsjett (vedlegg 3) 

 

Økonomiansvarlig i styret, Monica Mo, presenterte budsjettet for 2017. 

 

Innstilling: 

Budsjettet for klubbens drift godkjennes. 

 

Kommentar:  

Enkelte av medlemmene påpeker at det fremlagte budsjettet er svært konservativt. 

 

 Vedtak: Godkjent 

 

 

Sak 10. Behandle klubbens organisasjonsplan (vedlegg 4) 

 

Styrets leder, Per Grieg jr., la fram klubbens organisasjonsplan for 2017. 

 

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 11. 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 12. Foreta valg (vedlegg 6) 

 

Valgkomiteens innstilling til styre i PTK: 

Leder: Per Grieg jr, på valg 

Nestleder: Ingunn Wergeland (styremedlem i forrige periode) 

Kenneth Aadland, på valg 

Monica Mo 

Ole Martin Skilleås  



 


