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Referat fra årsmøte 2019 i Tromsø Tennisklubb
Protokoll fra årsmøte i Tromsø Tennisklubb.
Årsmøtet ble avholdt torsdag 25.03.2019 på Breivang videregående skole.
Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede
Til stede: Gunnbjørg Andreassen, Vigdis Amundsen, Andre Jacobsen, Tove Hals
Bjelland, Eva Sparrman, Audhild Høyem, Håkon Fottland, Line Aslaksen , Ådne
Danielsen, Tor Ivar Hanstad, Trond Brede Andersen, Terje Augdal, Inger Eli Malm,
Kari Sveen, Bente Igland og Lasse Andreassen
Vedtak: Årsmøtet godkjente følgende antall stemmeberettigede medlemmer: 16.

Sak 2 Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden
Styret fremla forslag om at innkallingen ble godkjent.
Vedtak: Årsmøtet godkjenner innkallingen.
Godkjenning av sakliste
Styret fremla forslag til sakliste for godkjenning
Vedtak: Årsmøtet godkjenner sakslisten
Godkjenning av forretningsorden
Styret fremla forslag til forretningsorden men foreslo at sak 5 ble behandlet etter sak 9,
og i tilknytning til budsjettet i sak 10.
Vedtak: Årsmøtet godkjenner forslag til forretningsorden

Sak 3 Valg av dirigent , referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen
Styret foreslo Ådne Danielsen som dirigent.
Vedtak: Ådne Danielsen velges som dirigent, Vigdis Amundsen velges som referent
og Terje Augdal og Lasse Andreassen velges til å underskrive protokollen,

Sak 4 Behandling av tennisklubbens årsmelding
Vedtak: Årsmøtet godkjenner og tar Tromsø Tennisklubbs årsmelding til orientering.
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Sak 5 Behandling av idrettslagets regnskap
Vedtak: Årsmøtet godkjenner og tar årsregnskapet for 2018 til orientering.
Sak 6 Behandling av innkomne saker og forslag
a) Tennisklubbens 100 års jubileum:
Vedtak: Det nedsettes en arbeidsgruppe som jobber med nedtegnelse av
klubbens historikk og forbereder markeringen av hundreårsjubileet i 2021. Det
avsettes et beløp på kr 50 000 til å lage et jubileumstidsskrift. Trond Brede
Andersen får ansvaret for å opprette og lede en slik gruppe
b) Evaluering av de nye taklysene i hallen:
Vedtak: Styret anmodes om at det snarest blir foretatt nye lysmålinger av en
uavhengig partner. Eventuelle tiltak som medfører kostnader bes man vente
med til nytt banedekke er kommet på plass, og kontrastvegger er montert.
c) Nytt banedekke i hallen:
Vedtak: Årsmøtet tar redegjørelsen fra Ådne Danielsen til orientering, og peker
på viktigheten av at medlemmene blir inkludert i saker som medfører store
investeringer. Arbeidsgruppen for nytt banedekke anmodes om å vurdere
rullbare nett.
Sak 7 Medlemskontingent
Vedtak 1 : Medlemskontingenten for 2019 forblir på samme nivå som i 2018, dvs.
·
·
·
·
·

Kr 2600 – for familiemedlemsskap
kr 1800, for seniorer
kr 1100 for studenter og juniorer
kr 250 for medlemmer som var med å finansiere hallen
kr 100 for styret, trenere, valgkomiteen og personer som har ulike
ansvarsområder

Vedtak 2 ( etter forslag fra Håkon Fottland): Medlemskontingenten for 2020 forblir
uendret hvis budsjettet for 2020 tillater det.
Sak 8 Abonnementstimer
Vedtak 1: Årsmøtet viderefører det nåværende reglementet for faste abonnementstimer med
ett tillegg, (tillegget er uthevet og kursivert)
!
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«For at et abonnement skal bli akseptert må navn på alle spillerne oppgis samt at alle
må være medlemmer av Tromsø Tennisklubb. Videre må alle tidligere restanser
overfor klubben være betalt.
Styret fordeler timene som er igjen etter at klubben har fordelt timene til klubbens
sportslige aktivitet, samt kurs –og instruksjonsvirksomhet i regi av TTK.
Abonnementet er ikke gyldig før det er betalt. Alle abonnementer skal være registrert
fullt innbetalt innen 10. januar for vårsemesteret, og 1. september for høstsemesteret.
Deretter kan styret fordele disse timene uten nærmere begrunnelse. Det er abonnentens
ansvar å sørge for at full betaling skjer i tide.
Delbetalinger godtas ikke. Ved tildeling gjelder at andelseiere (støtteandel) har 1.
prioritet. Deretter har klubbens medlemmer prioritet foran firmaer med reklameandel.
Ved ”kollisjonstegning” og lik prioritet vil de som tidligere hadde dette abonnementet
gå foran. I høyprisperiodene gjelder prioritetene kun for èn fast abonnementstime pr
medlem pr uke. Ved ledig kapasitet kan medlemmer tildeles flere enn én fast
abonnementstime pr uke, og fordelingen vil da skje i samsvar med angitt prioritet.
Styret foretar tildelingen. Firmaer uten reklameavtale kan tegne ledige abonnementer
etter at prioritert tildeling er gjennomført.

Vedtak 2: Årsmøtet godkjenner styrets forslag til priser for abonnementstime, som
gjøres gjeldene fra og med høstsemesteret 2019

Abonnement, vår lav
Abonnement, vår høy
Abonnement, høst lav
Abonnement, høst høy

Pris
3000
5500
2520
4620

Ant uker
Pr t.
25 120
25 220
21 120
21 220

Sak 9 Padel som del av TTKs tilbud
Vedtak: Årsmøtet vedtar at Padel ikke lenger tilbys som en egen gren under Tromsø
Tennisklubb. Informasjon om dette vil bli meddelt TSE etter årsmøtet»
Sak 10 Budsjett for Tromsø Tennisklubb
Vedtak: Årsmøtet vedtar styrets forslag til budsjett for 2019
Sak 11 Valg
!"#$%&'()*+,-.(,,-)(##(,$.)(#./0-'1)+).2&0.3456.
Leder:
Vigdis Amundsen

ikke på valg – 1 år
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Nestleder:
Terje Augdal

Ikke på valg – 1 år

Styremedlemmer:
Tor-Ivar Hanstad
Eva Sparrmann
Ådne Danielsen

På valg - 2 år
På valg - 2 år
Ikke på valg – 1 år

Varamedlemmer:
Tove Bjelland
Lasse Andreassen

Ikke på valg – 1 år
På valg – 2 år

Revisorer:
Tommy Nygård
Stine Øvergård

Ikke på valg – 1 år
På valg – 2 år

Valgkomité:
Tore Olsen
Audhild Høyem

På valg – 2 år
På valg – 2 år

Varamedlemmer:
Kari Sveen

På valg – 2 år

Vedtak: Årsmøtet vedtar valgkomitéens innstilling
Sak 12. Eventuelt .
Medlemmene inviteres til å komme med innspill til styret om hva klubben skal gjøre
for å kunne kompensere for bortfallet av leieinntektene fra Tromsø Klatreklubb.

Tromsø, 30. mars 2019

…………………………
Terje Augdal

--------------------------------Lasse Andreassen
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