Kjære medlemmer!
Som dere nå vet har klubben kommet i en situasjon der det har blitt innkalt til ekstraordinært
årsmøte med bakgrunn i at den valgte styrelederen har trukket seg av personlige årsaker. En
idrettsklubb kan ikke fungere uten en valgt styreleder. Styreleder og nytt styremedlem vil bli valgt
frem til neste årsmøte i 1. kvartal 2021.
I den situasjonen styret nå har kommet i ser vi etter en samlende leder som kan ha det øverste
ansvaret for drift av klubben sammen med styret. Som styreleder skal du sammen med de øvrige
styremedlemmene ha ansvaret for virksomheten som omfatter blant annet kurs, turneringer og
abonnementstimer i henhold til beslutninger som årsmøtet har fattet og i tråd med regler og
retningslinjer. Styret har også ansvaret for forvaltning av bygningsmasse og utstyr, samt
personalansvaret for trenere og andre ansatte.
Vi ser etter en strukturert styreleder med stor arbeidskapasitet som både kan avsette tid til vervet og
som helst har erfaring fra styreverv, gjerne innenfor idretten eller organisasjonslivet. Styrelederen
må også ha evne til å prioritere og delegere arbeidet i styret, og sørge for god struktur på
saksbehandling, møteledelse og dokumentasjon. Det er heller ingen ulempe om du kjenner godt til
tennisklubben fra før av. Men dette er intet krav.
Styrelederen vil jobbe tett med trenere og administrasjonen. Evne til samarbeid, trekke alle i samme
retning og være løsningsorientert vektlegges.
Noe av jobben vil være å knytte kontakter og skape relasjoner med andre tennisklubber og Norges
Tennisforbund.
I tillegg til styreleder har klubben også behov for et nytt styremedlem. For styremedlemmet er det
viktig med interesse for tennis, erfaring fra styrearbeid, villighet til å gjøre en jobb for klubben og
arbeidskapasitet til styrearbeid frem til neste årsmøte.
Valgkomitéen tar gjerne imot innspill til kandidater til styreleder og styremedlem. Valgkomiteen vil
foreta en innstilling slik vårt mandat er. Men alle innkomne forslag på kandidater vil bli presentert,
forutsatt at de har sagt ja til å stille, slik at det kan bli en åpen og ryddig prosess fram mot det
ekstraordinære årsmøtet.
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