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1. Agenda og saksliste 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Bryne Tennisklubb 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete 
Sak 2: Godkjenne innkallingen 
Sak 3: Godkjenne saklisten 
Sak 4: Godkjenne forretningsorden 
Sak 5: Velge dirigent 
Sak 6: Velge referent 
Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 
Sak 8: Godkjenn Lovnorm for idrettslag – vedtatt av Idrettstyret 22.oktober 2015 
Sak 9: Behandle klubbens årsberetning 
Sak 10: Behandle klubbens regnskap i revidert stand  
Sak 11: Behandle forslag og saker: 

11.1 – Innspill angående økonomistatus   
Sak 12: Fastsette medlemskontingent 
Sak 13: Gi trener fullmakt til å fastsette treningsavgifter  
Sak 14: Vedta idrettslagets budsjett 
Sak 15: Behandle idrettslagets organisasjonsplan  
Sak 16: Foreta følgende valg: 

16.1  Nytt styre 2017  
16.2 Ny valgkomitè 
16.3  Revisor 
16.4  Gi styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter på vegne av BTK 
 

 

Vedlegg: 

- Vedlegg i eget dokument - Lovnorm for idrettslag – vedtatt av Idrettstyret 22.oktober 2015 
 
 
 
 

Med vennlig hilsen 

Styret i Bryne Tennisklubb 
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2. Forretningsorden  

Forretningsorden årsmøte 2017 
 

1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten. 
2. Protokollen føres av den valgte sekretæren. 
3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for 

innledningsforedrag settes taletiden til: 5 min. første gang, 3 min. andre gang og 2 min.tredje 
gang. 

4. Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for talelisten etter behov.  
5. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid. 
6. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med representantens 

navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. Tidligere forslag kan ikke 
trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til 
votering. 

7. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte stemmer. 
Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt. 

8. Vedtak fattes ved avstemning på en av følgende 3 måter: 
a) Håndsopprekning. For mot avholdne (eventuelt bare: mot). 
b) Skriftlig (hvis vedtekter krever det). 
c) Stilltiende bifall (vedtakets forslag refereres det spørres om noen er imot det 

bankes). 
9. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med antall 

stemmer for og imot. 
 

3. Styrets årsberetning 

3.1. Leder 

2016 har vært et travelt år, med mange oppgaver som skal løses. Styret har gjennomført 12 

styremøter i løpet av året, der flere saker er tatt opp. 

Vi har hatt et fullt år med drift av den nye hallen. Slik vi nå ser hvilke kostnander vi kan forvente oss i 

årene som kommer med tanke på vedlikehold av hallen. 

Vi har hatt stor aktivitet for i klubben med turneringer, kurs og sosiale tilstelninger hele året. Vi ser at 

det er stor interesse for tennis på Bryne. Vi har fått nye medlemmer og fått økt kursdeltakere ved at 

vi har fått inn Carin Marie som ny trener. 1 laget vårt som spilte i 2 divisjon i 2016 feide alle 

motstanderne av banen og rykket opp til 1 divisjon. Kjempegod jobb av spillerne som fortjener skryt 

for god innsats i 2 div og lykke til i 1 divisjon i 2017. Håper medlemmene kommer å støtter opp om 

spillerne våre da. 

Timene i hallen blir flittig booket av medlemmene og dette gleder oss. Det er ennå ledig kapasitet for 

de som ønsker å spille enda mer, spesielt i helgene.  

Vi har en sunn økonomi i klubben og dette bidrar til vi kan fortsette og investere i oppgraderinger av 

uteområdet og oppussing av klubbhuset. 
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Vi har hatt flere dugnader i 2016 der vi har rustet opp uteområdet til klubben. Vi har bygget terrasse, 

nye fine gjerder langs tomten og ved utebanen. Maling av klubbhuset har vi også gjort, og dette hjalp 

veldig på total inntrykket av anlegget.  Vi har flere planer for klubbhus og uteområdet ila 2017.  

Kjelleren i klubbhuset er fortsatt utleid til Bryne Idrettsklinikk ved Morten Goa og dette bidrar 

positivt til at det som regel alltid er folk på anlegget. Treningsrommet i kjelleren benyttes av 

medlemmer. 

Siden hallen ble bygget og stod ferdig i 2014 har planen vært å legge nytt dekke når klubben hadde 

økonomi til å tåle investeringen. I 2016 startet styret denne jobben. Dette ble møtt med noe skepsis 

av flere i klubben, da noen trodde det handlet om enten nytt dekke eller ny hall (over utebanen). 

Etter flere møter ble det avholdt ekstraordinært årsmøte hvor dette ble stemt om, og et tydelig 

flertall av de fremmøtte (19 av 27) stemte for nytt dekke på de to eksisterende banene i hallen. 

Jobben med dette er satt til påsken 2017. 

Fremtiden til Bryne Tennisklubb ser lys ut med tanke på all den aktiviteten som er, masse nye 

medlemmer, flere på kurs og at sponsorene er med oss på tross av det «dårlige» markedet vi har 

rundt oss. Dette bidrar til et solid fundament som vi kan bygge videre på. 

 

Anders Salte 

Leder 

3.2. Nestleder 

2016 har vært et godt og aktivt år for Bryne Tennisklubb. Vi har kommet godt i gang med 

stabiliseringsarbeidet etter anlegget bokstavelig talt lå nede i 2012, og etter noen år med sterk 

tilstrømning av medlemmer. Vi har også i år utført mye arbeid på anlegget, hatt flere arrangementer, 

og satt i gang prosessen med å finne passende systemer og organisering av styre og stell i klubben. 

Jeg mener på mange måter at 2016 er det første året, på en god stund, der konturene av potensial og 

fremtidig struktur, er blitt synlig. Viktige veivalg er tatt, og struktureringsarbeidet er påstartet. 

 

Som nestleder har jeg fungert som en kombinasjon av sekretær for klubben, og «sparringspartner» 

og stedfortreder for leder. Samtidig har jeg hatt en sentral rolle i alle prosesser som styret og klubben 

har vært oppi, og de avgjørelsene som er fattet. Dette gjelder både praktiske gjøremål og planmessig 

strukturering av arbeid. 

 

Praktiske gjøremål har blant annet vært: 

* Referater fra styremøter.  

* Purring på dem som ikke betaler regninger.  

* Delta på og tilrettelegge for dugnader. 

* Møte opp og sikre anleggsområdet når klubbhuset ble forsøkt påtent. 

 

 Planmessig strukturerings arbeid har blant annet vært:  

* Utarbeidelse av veivalg klubben bør ta, kan ta, og ikke minst ikke bør ta. 

* Vurdere/organisere/planlegge og bestille nytt banedekke. Samt møter og informasjon rundt dette. 

* Være med å legge plan for å optimalisere klubbens styre – Styret ser klart behov for en 
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omorganisering for å fungere bedre i forhold til økt medlemsmasse og aktivitet. Her har vi i styre hatt 

en utfordring, siden valgkomiteen ikke er av samme oppfattelse som et enstemmig styre. 

 

Jeg mener at Bryne Tennisklubb fortsatt er på rett veg. Selv om vi ikke er i mål på alle fronter. Når en 

klubb er i den fasen vi har vært i, og delvis fortsatt er i, må styret ta vanskelige valg og avveininger, på 

et så objektivt grunnlag som mulig. Dette er ikke alltid populært blant dem som vil ha prioritetene 

annerledes, men er like fullt et styres oppdrag og plikt. 

 

Jeg har stor tro på at 2017 blir et mer stabilt år når det gjelder det fysiske anlegget (byggingsmassen), 

men nå må systemene og driften fin tunes, og iverksettes. Her får nestleder en viktig rolle, for at 

intensjonene kommer ned på papiret og blir gjennomført i praksis. 

 

Atle Haukland 

Nestleder 

3.3. Økonomi  

Klubben har hatt solid vekst i medlemsmasse, aktivitet og omsetning siden den nye hallen ble bygget. 

Dette gjenspeiles tydelig også i regnskap tallene for 2016, der vi sporer positiv utvikling på de aller 

fleste postene sammenlignet med 2015. Vi har en solid økning i inngang fra medlemskontingent, 

kursinntekter og provisjonsinntekter, samtidig som vi opprettholder et høyt nivå på sponsorstøtten i 

ellers krevende tider for lokalt næringsliv. Året avsluttes med et positivt resultat på driften pålydende 

kr. 140.873,-. Resultatet er bedre enn budsjettert på denne tid i fjor, og er en gledelig utvikling fra 

2015 da vi hadde et negativt driftsresultat grunnet blant annet høye vedlikeholdskostnader.  

I løpet av året har vi redusert gjelden til klubben fra kr. 3.057.205,- ned til kr. 2.376.505,-. 

Gjeldsreduksjonen kommer fra støtte fra Time kommune, og faste månedlige avdrag på totalt kr. 

116.728,- som er betalt mot annuitetslånet. Styret føler seg trygge på at vi med nåværende 

medlemsmasse og høye aktivitetsnivå har gode forutsetninger for å gjennomføre den besluttede 

opprustningen av innendørs banedekke og opprettholde god standard på bygninger og anlegg.  

Klubbens trener, Morten Goa, har lagt ned en formidabel innsats i 2016, og godt hjulpet av Carin 

Marie Svensen, har han mye av æren for den solide sportslige og økonomiske utviklingen vi nå ser. En 

viktig målsetning for 2017 vil bli å opprettholde aktivitetsnivået i klubben slik at vi får stabilisert oss 

på en positiv årlig drift og får enda bedre økonomisk forutsigbarhet. Dette innebærer at vi må ha 

høyt belegg på kurs gjennom året, flere vellykkede turneringer og sportslige arrangement, og 

inntekter på bi aktiviteter som førjulskonserten fra desember 2016 er et eksempel på. Klubben har 

hatt mye å glede seg over i 2016 i form av sportslige arrangement, en vellykket jubileumsfest, en 

rekke pene vinner slag og altså også et positivt driftsresultat. 

 

Hans Joakim Skadsem 

Kasserer 
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3.4. Anlegg 

Dette har skjedd i 2016 angående Anlegget. 
- Den 5 april og 6 april begynte vi på levegg. Anders-Einar-Kjell 
- Den 18 april Einar -Kjell 
- Den 19 april Einar 
- Den 21 april Einar 
- Den 22 april Atle Maling av levegg 
- Den 23 april Levegg Einar -Sverre 
- Den 24 april Atle Maling av levegg 
- Den 25 april Einar-Kjell maling av levegg 
- Den 26 april Kjell og Sverre maling 
- Den 10 mai dugnad 12 stk på maling av klubbhus og levegg. Kanon oppmøte. 
- Den 12 mai dugnad 14 stk  

  
Anlegget begynner å se veldig bra ut nå. Ellers så har Sverre og Kjell gjort ein fantastisk jobb på 
anlegget gjennom hele året. Det har generellt sett vært mange som har stillt opp på dugnader. Takk 
til alle som har bidratt.  
 
Dugnaden på O Jul Med Din Vrede konserten var og en kjempesuksess som vi håper kan bli en 
tradisjon, da dette er god inntekt for klubben. Anders Salte og Dag Erik Fylkesnes skal ha ros for 
innsats og organisering av dette arrangementet.  
 
Det skal sies at det er en del snus og tyggi som kastes rundt på anlegget, dette må det bli en slutt på. 
Vi planlegger å sette opp sykkelstativ slik syklene som står inntil veggen ikke faller og skader hallen. 
Det er gjort litt herverk (tagging) på anlegget, dette ønsker vi å male over når det blir vær til det. 
Takrenner på hall og klubbhus er noe som må tas omgående.  
 
Einar Ellingsen 
Anleggsansvarlig 

3.5. Hus og arrangement 

På forrige årsmøte så styret behov for å opprette et nytt verv , hus og arrangementsansvarlig. Ift hus 

har vi fokusert på hvordan vi kan få bedre system og orden i klubbhuset. Vi har hatt flere dugnader 

hvor vi har ryddet opp og kastet «gammelt skrot». Vi har også vasket ned kjøkkenet to ganger, noe 

som var veldig nødvendig. Styret ønsker at klubbhuset til enhver tid skal være ryddig og inneha bra 

systemer i begge etasjene og på loftet. Vi kommer til å fortsette dette arbeidet i 2017, da vi fortsatt 

har mye å gå på her. I 2017 vil vi se på muligheten for å bytte ut kjøkkenet, da det nåværende 

kjøkkenet er veldig gammelt og slitt.  

 

Ettersom klubben er arrangør av flere og flere arrangementer/turneringer har vi sett at det blir for 

mye for Morten å gjøre både det sportslige og alt det praktiske turneringer fører med seg. Vi har 

derfor tatt bort alt det praktiske med innkjøp og kioskhåndtering fra han. Handling, organisering av 

kiosk, innkalling til dugnad, rydding av kjøkken/klubbhus etc har derfor blitt gjort av meg. Flere i 

styret har hjulpet til, i tillegg har vi hatt god hjelp av foreldre til barn som går på kurs, dette setter vi 

stor pris på. Det er blitt laget en arrangementsoversikt som vi har brukt for å kunne planlegge 

organisering av turneringer i god tid. Fremover ønsker vi å engasjere flere medlemmer og foreldre for 
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å unngå at det alltid er de samme folka som bidrar på dugnad, det har det dessverre allerede blitt en 

lei tendens til. 

I 2016 gikk vi også til innkjøp av klubbdresser. Rundt 75 medlemmer har kjøpt klubbdressen, og vi har 

fortsatt et lite restlager. Det er veldig kjekt å se spillere i BTK dresser på turneringer rundt forbi, og vi 

blir godt lagt merke til av andre klubber.  

 
 

Vi har dette året sett at vervet Anleggsansvarlig og Hus og arrangementsansvarlig har overlappet 

hverandre i forhold til klubbhuset. Styret foreslår derfor at Hus-delen går inn under Anleggsansvarlig 

og å ha Arrangementsansvarlig som eget verv, dette både fordi det har vært for mye jobb for en 

person, og for at det vil være en fordel å ha samme person som er ansvarlig for både hus og anlegg.  

 

Cathrine Tjessem 

Hus og arrangementsansvarlig 

 

3.6. Sportslig 

Klubben har vært godt representert i de lokale turneringene fra Haugesund i nord til Egersund i sør 

og i alle aldersgrupper og klasser. Rekrutteringen til klubben er god, og ved utgangen av året var det 

90 aktive juniorer.  

Spesielt gledelig er det å se at i under 10 og under 12 år er Bryne svært godt representer i 

turneringer. Det gror med andre ord godt, og spillerne holder også et godt nivå.  
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Paulina Nasuta var vår eneste deltaker ved Norgesmesterskapene i 2016 hvor hun deltok i 

Landsturneringen under 12 år i Bergen. Paulina gjorde en fin innsats hvor hun vant 2 kamper og tapte 

2.  

 

Treninger 

Morten har god deltakelse på treningene. Det er god aktivitet for alle aldre og alle nivåer. Totalt er 

det 135 spillere totalt i uken på treningene, fordelt på 90 juniorer og 45 på voksenkurs. I august 2016 

fikk Bryne tk inn en ny trenerkapasitet i Carin Marie Svensen. Carin har vært en utrolig tilvekst i 

klubben, Carin brenner virkelig for at klubben skal utvikle seg videre og har kommet med mange 

viktige innspill. Ved Carin Marie sin tiltredelse økte vi også kapasiteten radikalt. 40 nye kursdeltakere 

har vi økt med siden august 2016.  Morten står 27 timer pr. uke på banen, mens Carin Marie står 20 

timer.   

 

Tennisfritidsordning (TFO) 

Bryne Tennisklubb økte i 2016 tilbudet på TFO fra 2 til 3 dager, tirsdag, onsdag og fredag 1300-1600.  
Vi hadde ved utgangen av 2016 18 unike deltakere i ordningen.  

 

Arrangerte turneringer 

Bryne tennisklubb har arrangert flere turneringer. Alle har vært vellyket både sportslig og sosialt. De 

aktuelle turneringene er: 

● Red og orange tour 

● Green og yellow tour 

● Farmers cup 

● Mesterskap i touchtennis 

● Potato open 

● U12 / U10  

● Klubbmesterskap 

● Lagkamper 

 

 

Klubbmesterskap 

Klubbmesterskapet ble arrangert i desember. Et vellykket arrangement med mange fornøyde 

spillere. Hele 40 spillere stilte opp, 1 mer enn i fjor. Neste år vil vi prøve å rekruttere flere spillere til 

turneringen. Vi valgte i år som i fjor og dele turneringen inn i nivåer.  

Klasse A Gul ball 
Klasse B Gul ball 
Klasse C Grønn ball 
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Vinnere: 

Morten Goa Aadnøy (A-klassen) 
Andrius Varnas (B-klassen) 
Kristian Høien Tengesdal (C-klassen) 
 
 

Sosial fredagstennis 

Kjell og Sverre arrangerer jevnlig sosial fredagstennis som er en veldig kjekk sammenkomst med god 

tennis og drøs.  

 

Klubbtur til Sverige 

I juli arrangerte klubben treningsleir hvor vi reiste til Sør Sverige i Angelholm tennisklubb. Turen var 

åpen for alle juniorer. Dette var en utrolig positiv opplevelse, hvor vi fikk knyttet sosiale bånd, trent 

masse og sett topp tennis. Vi var to av dagene i Båstad hvor vi også var på Swedish open. 

Tilbakemeldingene har vært så gode at vi regner med dette blir en årlig tur.  

 

Lagtennis 

Bryne har stilt med lag i den nasjonale lagserien. Bryne var for førte gang i 2. div etter opprykket fra 3 

div. i 2015. Laget leverte igjen en flott prestasjon da de vant 2 div. avd. A. Laget gikk ubeseiret 

gjennom serien og rykket dermed direkte opp til 1. Div.  Gratulerer med en kjempebra innsats. Laget 

til Bryne bestod av Morten Goa Aadnøy, Marius Tangen, Atle Haukland, Ole Storhaug og Alexander 

Lomeland. John Christopher Fylkesnes spilte en kamp som innbytter. Det blir gøy å følge laget neste 

sesong i 1. divisjon. 

 

Hallkapasitet 

Det er gledelig å melde at det er kapasitetspress på banene på ettermiddag og kveld i ukedagene. 

Ved utgangen av 2016 har vi fylt opp det vi har plass til av kurs, foruten 2 timer på torsdager fra 13-

15.  

 

Morten Goa Aadnøy   Dag Erik Fylkesnes 
Trener     Sportslig leder 
 

3.7. Marked 

Arbeidet med å skaffe sponsorer 

Bryne Tennisklubb har også i 2016 jobbet aktivt med å beholde de sponsorene man allerede har samt 
prøve å skaffe nye. Markedet generelt er tøft, og krisen i olje og gass sektoren gjør at bedrifter 
bruker minimalt med penger på sponsing generelt.  
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Vi har allikevel klart å beholde flesteparten av sponsorene i 2016, og håper at flesteparten av disse 
blir med over til 2017. Sponsorinntekter for 2016 var på 101.000,- 
 

Sponsorer 2016 

 

Plan for 2017 

Planen for 2017 er å beholde mest mulig av de sponsorene klubben har, men også jobbe videre med 
å skaffe nye. Styret vil derfor for 2017 foreslå en økt fokus på dette arbeidet, og forsterke det ved å 
dedikere et verv i styret kun til denne oppgaven. Dette er et viktig arbeide for klubben og krever 
dedikerte ressurser. 
 
Åke Bø 
Markedsansvarlig 
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4. Resultatregnskap 2016 
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5. Innkomne forslag og saker 

Innspill angående økonomistatus 

 



 

15 
 

6. Lovendring – Vedlagt i eget dokument 

Lovnorm for idrettslag – vedtatt av Idrettstyret 22.oktober 2015 

7. Styrets forslag til medlemskontingent og vedtak om fullmakt 

Etter lang tid med samme medlemskontingent i Bryne Tennisklubb ønsker nå styret å gjøre en liten 

endring. Årsmøte 2016 ga uttrykk for at klubben burde øke kontingenten allerede da, men styret 

valgte å avvente for å stabilisere medlemsmassen.  

Forslag til medlemskontingent for 2017: 

 2016 2017 

Juniormedlemskap 750,- 800,- 

Seniormedlemskap 2000,- 2200,- 

Familiemedlemskap 3000,- 3300,- 

Støttemedlem 500,- 500,- 

 

Booking av timer i hallen for medlemmene i Bryne Tennisklubb. 

I 2016 har hvert medlem hatt 4 timer gratis bookinger av ledige timer i hallen hver mnd.  

Oppsettet vi ønsker for 2017 ser slik ut: 

Juniormedlemskap 2 timer gratis booking hver mnd. 

Seniormedlemskap 2 timer gratis booking hver mnd. 

Familiemedlemskap 1 time pr familiemedlem hver mnd. (dvs. familie på 4 får 4 gratis booking pr 
mnd.) 

Støttemedlem Ikke mulig i booke baner i hallen 

 

Timepris på booking av baner utenom de gratis timene medlemmene får endres fra 100,- kr pr time 

til 150,- kr pr time. Booking av disse banene gjøres på klubbens booking sider, og betales via Paypal 

ved booking.  

Booking pris for ikke medlemmer endres ikke for 2017 og står på 250,- kr pr time. Dette innbetales 

via Vipps/Paypal (kvittering må fremvises) eller kontant ved oppmøte. 
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8. Styrets forslag til budsjett 

INNTEKTER Budsjett 2017 Regnskapstall 2016 

Leie av klubbhus -  kr 2 000,00  

Medlemskontingent1) kr 231 000,00  kr 217 100,00  

Sponsorstøtte/Skiltreklame kr 90 000,00  kr 101 000,00  

Leieinntekter fra tennishall kr 100 000,00  kr 84 303,00  

Kursinntekter kr 780 000,00  kr 793 040,00  

Provisjonsinntekter kr 90 000,00  kr 92 038,00  

Andre inntekter kr 115 000,00  kr 114 066,00  

Sum inntekter kr 1 406 000,00  kr 1 403 547,00  

   

KOSTNADER Budsjett 2017 Regnskapstall 2016 

Avskrivninger/Avdrag på lån kr 110 000,00  kr 116 728,00  

Renovasjon, vann, avløp, mv. kr 25 000,00  kr 21 172,00  

Lys, varme kr 75 000,00  kr 71 601,00  

Renhold kr 20 000,00  kr 18 045,00  

Inventar/rekvisita kr 20 000,00  kr 62 656,00  

Reparasjoner og vedlikehold bygnigner kr 50 000,00  kr 45 758,00  

Kontorrekvisita og data kr 4 500,00  kr 3 435,00  

Trenerutgifter kr 700 000,00  kr 685 192,00  

Reparasjoner og vedlikehold utstyr kr -  kr 5 899,00  

Datalinje/døråpner kr 22 000,00  kr 19 512,00  

Porto kr 1 100,00  kr 1 050,00  

Vedlikehold -  kr 31 631,00 

Diett- og reisekostnader kr 40 000,00  kr 5 283,00  

Reklamekostnader kr 2 000,00  kr 1 867,00  

Forsikringspremier kr 22 000,00  kr 20 056,00  

Lisensavgifter og kontingenter kr 42 000,00  kr 39 277,00  

Styre- og bedriftsforsamlingsmøter kr 5 000,00  kr 7 925,00  

Bank og kortbegyrer kr 1 500,00  kr 1 323,00  

Diverse utgifter kr 5 000,00  kr 4 707,00  

Sum driftskostnader kr 1 145 100,00  kr 1 163 117,00  

   

FINANSPOSTER Budsjett 2017 Regnskapstall 2016 

Renteinntekter -  kr -854,00  

Rentekostnader kr 115 000,00  kr 100 411,00  

Sum finansposter kr 115 000,00  kr 99 557,00  

   

ÅRSRESULTAT 

Budsjett 2017 Regnskapstall 2016 

kr 145 900,00  kr 140 873,00  
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9. Styrets forslag til organisasjonsplan 

 

 

 

10. Valg av styre 2017 

Med bakgrunn i uenighet mellom valgkomite og styret, om hvordan styret framover skal være 
sammensatt/organisert, har styret valgt å stille motforslag til valgkomiteens forslag på dette 
årsmøtet.  

I utgangspunktet skal styret velges inn ved at leder og nestleder går på valg individuelt, og at en 
deretter velger inn resterende styre under ett (jmf lovnorm §15). Dette ser vi denne gang blir meget 
vanskelig.  

Årsakene til dette er:  

a) Modellen fra valgkomiteen og modellen fra styret er svært forskjellig i organisert – vurdering av 
nødvendige verv, antall personer i styret totalt, og fordelingen av ansvar er ulikt.    
b) Flere representanter fra nåværende styre, ønsker ikke gjenvalg/valg i modellen skissert av 
valgkomiteen der de selv står oppført – dette gjelder; Dag Erik Fylkesnes, Åke Bø og Einar Ellingsen.  

Styret ber derfor årsmøtet stemme for enten det ene forslaget, eller det andre, i sin helhet.  

For at dette skal være gyldig, trenger vi en avstemning med aksept fra Årsmøtet for denne 
framgangsmåten. Her gjelder normalt simpelt flertall (mer enn 50% av de stemmeberettigete), men 
for at vi skal være sikre på å ikke «undertrykke» ett stort mindretall, ønsker vi minst 2/3 flertall for å 
bruke denne modellen.  

Det vil deretter bli foretatt valg av enten: 1) Forslag valgkomite, eller 2) Forslag styre.  
 
Om Årsmøtet ikke stemmer inn den foreslåtte modellen, vil vi stemme som skissert i lovnorm:  
 - Leder kandidater først, deretter nestleder, til slutt vil vi stemme de resterende vervene forslag mot 
forslag.  
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10.1. Valgkomiteens innstilling 

 
TIL ÅRSMØTE I BRYNE TENNISKLUBB 2017 
INNSTILLINGER TIL NYTT STYRE, OG BEGRUNNELSER: 
 
Årets valgkomité har bestått av Lorentz Laland, leder, og Ole Sandve. Komitéen er en blanding av 
lang fartstid i klubben med god kjennskap til medlemmer, og en relativt ny person med noe 
styreerfaring og utdannelse.  
 
Valgkomitéen har identifisert at Bryne tennisklubb, via styrets uttalelser og nettsiden til klubben, skal 
være en klubb for alle nivåer. Noe vi ser er likt Norges Tennis Forbunds planer; å satse 80 % bredde 
og 20 % på toppsatsing.  
 
Komitéen erkjenner, som Norges Idrettsforbund også sier, at en valgkomité har en vanskelig, 
utfordrende og viktig funksjon for klubben.  Vi bekrefter at komitéen har gjort sitt ytterste for å finne 
beste sammensetning i forhold til nåværende opplevde behov for klubben i sin videre utvikling. 
 
Etter vurdering av referater for 2014 og 2015, samt innspill fra styret har man kommet til at følgende 
er på valg for 2017: 
 

Leder  Anders Salte, endt periode  
 Nestleder Atle Haukland, endt periode  
 Kasserer Hans Joakim Skadsem, endt periode  
 Marked  Åke Bø, endt periode  
 Sportslig Dag Erik Fylkesnes, endt periode  
 
Valgkomitéen innstiller følgende til styret: 
 
 Leder (+markedsleder)  Stian Sele (2017-18) 
 Nestleder  (+sportslig leder) Dag Erik Fylkesnes (2017-18) 
 Kasserer   Tone Lise Ommedal (2017-18) 
 Web&IT   Åke Bø (nytt verv for året) (2017-18) 
  
 
Vi kommer derfor frem til følgende styre ved valg av innstilte personer: 
 
Leder Stian Sele, med ansvar for kontakt utad, organisere styret og være aktiv innen 

markedsføring. Han har ledererfaring med erfaring med å organisere, har egen 
erfaring fra klubben og fra aldersbestemt nivå med barn i klubben.  

 
Nestleder Dag Erik Fylkesnes, støtter leder ved behov, og er sportslig ansvarlig. Han 

har  erfaring fra denne og andre tennisklubber og har allerede deltatt på kurs. 
 
Kasserer Tone Lise Ommedal, med ansvar for økonomi; med ansvar for regnskap, inn-

/utbetalinger, avstemminger, kontakt med bank, perioderapportering og faglig 
økonomisk rådgivning. 

IT&Web Åke Bø, Ansvar for IKT (Informasjons og Kommunikasjonsteknologi) Infrastruktur så 
som Idrettens Data Systemer (Minidrett, KlubbAdmin og SportsAdmin), og klubbens 
andre interne og eksterne IKT løsninger. 
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Anlegg Einar Ellingsen, ikke på valg. 
 
Hus & Arr Cathrine Tjessem, ikke på valg. 
 
 

Valgkomitéen, Bryne, 9. februar 2017 
 
 

Lorentz Laland      Ole Sandve 
Leder       Medlem 
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10.2. Styrets forslag 

 

Valgkomiteens ønske om å ikke gi videre tillit til Anders Salte og Atle Haukland, er etter vår mening 

uklokt på nåværende tidspunkt. Videre ser vi det som svært ugunstig å slå sammen leder og 

markedsvervet – vil etter vår erfaring bli for lite tid til fullt fokus på hvert av disse viktige vervene. 

Å ikke utvide styret med en ny representant, som gjør at vi kan skille anleggs- og 

arrangementsvervet, ser vi også på som lite gjennomtenkt, siden vi som har sittet i styret i en tid med 

sterk vekst i aktivitetsnivå, føler dette har blitt en klar Akilleshæl for klubben.  
 

På valg: 

Leder  Anders Salte, endt periode  
 Nestleder Atle Haukland, endt periode  
 Kasserer Hans Joakim Skadsem, endt periode  
 Marked  Åke Bø, endt periode  
 Sportslig Dag Erik Fylkesnes, endt periode  
 
Styre innstiller følgende: 
 
 Leder     Atle Haukland (2017-2018) 
 Nestleder  (+sportslig leder) Dag Erik Fylkesnes (2017-19) 
 Kasserer   Tone Lise Ommedal (2017-19) 
 IKT og infrastruktur  Åke Bø  (2017-18) Nytt verv 
 Markedsansvarlig  Anders Salte (2017-2019) 
 Anleggsansvarlig  Cathrine Tjessem (2017-2018) 
 Arrangementsansvarlig  Monica Stokka Rawe (2017-2019) Nytt verv 
 Vararepresentant  Einar Ellingsen (2017-2018) 

 

Begrunnelse: 

 

1) Leder – Atle Haukland. Mange års fartstid i Bryne tennisklubb og tennismiljøet, erfaring fra 

ulike styreverv – både i klubben (nestleder), militæret (representant i Befalets 

fellesorganisasjon fra Artilleriet), Interesseorganisasjon (Nestleder Norsk fysioterapeut 

forbund avd Sør rogaland) og næringsliv (styremedlem i HelseInvest as og Proaktiv). Vi mener 

derfor han er en god kandidat til å lede klubben i fasen som kommer, med både 

omstrukturering, mer systematikk, og legging av framtidsplaner. 

2) Nestleder/sportsligleder – Dag Erik Fylkesnes. Har lang fartstid fra tennismiljø i Bergen. Har 

kurset seg opp på sportslig leder rollen gjennom NTF. Vært en viktig brikke i styret de siste 2 

årene. Har samarbeidet med Morten Goa i oppbygningen av det flotte aktivitetsnivået vi har i 

dag. Anses av styret å være en god og strukturert samarbeidspartner for leder og en god 

diplomat. 

3) Markedsansvarlig – Anders Salte. En kapasitet og ressurs uten sidestykke over mange år for 

Bryne Tennisklubb. Lang erfaring innen salg og markedsføring gjennom ulike roller i 

næringslivet, og i tennisklubben. Vi ønsker nå å omprioritere hans kapasitet og fokus for å 

generere mer inntekter til klubbkassen, og for å få flere gode støttespillere i næringslivet. Vil 

ellers være særdeles viktig i alle styrets prosesser pga sin store innsikt i klubben, og tidligere 

arbeid her. 
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4) Anleggsansvarlig (hus/hall/uteområde) - Cathrine Tjessem. Har gjennom sitt første år i 

styret, vist en enorm forståelse og evne for systematisering og koordinering. Har gode evner 

innen å utarbeide rutiner og systemer, i tillegg til stor rettferdighetssans og en uvurderlig 

diplomatisk og samlende kraft. Har også takket ja til å sitte i styret i Time Idrettsråd, noe som 

vil være en fordel for klubben ift informasjon om og innsyn i hvordan idretten drives i Time 

kommune.  

5) IKT/infrastruktur ansvarlig – Åke Bø. Jobber til daglig med systemer og IKT løsninger. Har 

allerede fått klubben langt bedre strukturert og systematisert mot Norges idrettsforbund sin 

elektroniske mal og registreringssystemer. Har en spennende plan på dette området 

fremover, som vi alle kommer til å ha stor nytte av. 

6) Økonomiansvarlig – Tone Lise Ommedal. Nytt medlem i BTK, og mor til to kursdeltakere. Har 

tidlig ytret ønske om å hjelpe til. Hun er en meget ryddig dame, jobber til daglig med 

økonomi i REMA gruppen, og har erfaring fra styret der. 

7) Arrangementsansvarlig – Monica Stokka Rawe – Har tre barn som går på kurs. Har vært 

meget behjelpelig på dugnader gjennom hele fjoråret. På dugnadene hun har deltatt har hun 

vist stort engasjement og kommet med gode konstruktive innspill for å forbedre det som ikke 

har fungert. Hun er en positiv og løsningsorientert dame som vi vet kommer til å være til stor 

nytte for klubben. 

8) Varamedlem – Einar Ellingsen. Stort brennende engasjement (hjerte) for klubben kombinert 

med god kjennskap til anlegget, og gjør Einar til en nøkkelspiller også i året som kommer. Da 

særlig som samarbeidspartner for Cathrine Tjessem som anleggsansvarlig. 

 

11. Styrets innstilling til valgkomité 

Med bakgrunn i lovendring ønsker styre fremover å innstille valgkomitè fra årsmøte til årsmøte. Jmf 

Lovnorm for Idrettslag paragraf 15.10 f) 

Styrets innstilling til ny valgkomite 2017  
 

Trond Andersen (Leder) 

Tidligere leder i Bryne Tennisklubb. Vært medlem i en årrekke, bred kompetanse innen 
regelverk, klubbens behov og visjoner. 

 

Bjarte Solheim 

Mange års erfaring som politiker, stort kontaktnettverk. Har også vært medlem i klubben i 

en årrekke og spilt tennis siden barneårene. 

 


