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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: Behandle klubbens årsberetning 
Sak 9: Behandle klubbens regnskap i revidert stand  
Sak 10: Behandle forslag og saker 
Sak 11: Fastsette medlemskontingent 
Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett 
Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan  
Sak 14: Foreta følgende valg: 

14.1  Nytt styre 2018  
14.2 Ny valgkomitè 
14.3  Revisor 
 

 

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. 
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3. Styrets årsberetning 

3.1. Leder 

2017 har vært et innholdsrikt og travelt år. Styret har gjennomført månedlige møter gjennom hele 

året. Det nye banedekket som ble lagt i sommer har hatt hovedfokus, i tillegg til det flotte nye 

kjøkkenet i klubbhuset.  

I august konstituerte vi nytt styre da Atle Haukland dessverre trakk seg som leder. 

Det har vært veldig kjekt å se hvor god aktivitet det er i hallen. Det har vært flere turneringer, kurs og 

sosiale tilstelninger gjennom året. Medlemsmassen har holdt seg omtrent som i fjor, hvor noen 

dessverre har sluttet og nye medlemmer har kommet inn. Carin Marie sluttet som trener da hun 

begynte studier etter sommeren, men Alexandra har kommet inn og gjør en kjempegod jobb.  

Økonomien i klubben er god. Vi har fått tilbakebetalt deler av kommunale midler og mottatt 

tippemidler. I tillegg har kursinntektene økt. Morten Goa gjør som alltid en veldig god jobb og bidrar 

sterkt til den gode kursaktiviteten. 

1.- laget vårt klarte den utrolige bragden å spille seg opp i eliten. Laget har dermed rykket opp fra 3. 

divisjon og helt opp til eliten på 3 år. Det blir spennende å se hvordan det går i år. Gratulerer og lykke 

til! 

I og med at det har vært stort fokus på banedekket og nytt kjøkken, og i tillegg omrokkering i styret, 

så har noen ting ikke fått nok fokus. Det som det skal fokuseres på fremover blir å jobbe mer fokusert 

på sponsormarkedet og etablere sportslig plan og plan for klubben videre. 

 

Dag Erik Fylkesnes 

Leder 

 

3.2. Nestleder 

Det har vært enda et bra år for Bryne tennisklubb. Økt aktivitet, bedre orden og struktur i både hall 

og klubbhus, og fornøyde barn/voksne medlemmer/kursdeltakere er noe av det som preger 

hverdagen i klubben.  

Fortsettelsen av arbeidet med nytt banedekke startet etter forrige årsmøte, og selve jobben ble gjort 

i juli/august. I forbindelse med dette arbeidet må vi få rette en stor takk til alle som bidro på dugnad i 

forkant, under og etter dekket ble lagt, ingen nevnt ingen glemt. Det var en omfattende jobb som 

krevde stor egeninnsats fra klubbens side, og vi setter stor pris på alle medlemmene som bidro til at 

denne jobben kunne gjennomføres. Vil også takke Fargerike Rosland som sponset maling og ny matte 

til inngangspartiet.   

Da vi i august måtte konstituere nytt styre, ble undertegnedes verv endret fra anleggsleder til 

nestleder. Arbeidsoppgaver har bl.a vært organisering og gjennomføring av dugnader, purring på 

ubetalte fakturaer, utarbeidelse av fremtidig strategiplan og diverse arbeid for å innføre/forbedre 
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system og rutiner i hall og klubbhus.  

Styret er veldig fornøyd med jobben Morten og Alexandra gjør som trenere. Det er gledelig at 

klubbens tilbud for både barn og voksne øker. Klubbens yngste medlemmer (fra 5-18 år) har flere 

fredagskvelder hatt Juniortreff med sosialt samvær og pizza. Dette er et viktig tilbud da dette er med 

å skape et godt miljø blant de unge. Samtidig har Morten nå har etablert et «drop-in» tilbud for 

voksne hver fredag, også dette er med å styrke miljøet og tilbudet for voksne medlemmer. Nytt for 

2018 er at klubben for første gang skal arrangere en sosial dameturnering som skal avholdes lørdag 

7.april, denne turneringen heter Farmers ladies.  

Styret vil i 2018 fortsette jobben med å utvikle en mer langsiktig plan ift anlegg, sportslig, økonomi og 

det sosiale i Bryne tennisklubb.  

 

Cathrine Tjessem 

Nestleder  

 

3.3. Økonomi  

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

og frem til 2016. I 2017 har medlemsmassen vært stabil, men aktivitet og kursvirksomhet har fortsatt 

å øke. Dette gjenspeiles også i regnskapet for 2017, der vi ser minimal endring i medlemsavgift, men 

en økning i kursinntekter. Økning i kursinntekter fører også til økning i trenerutgifter, men 

trenerutgifter øker bare med halvparten av inntektene. Økning i kursinntekter er ca kr 150.000, mens 

økningen av trenerutgifter er ca kr 75.500. Det har vært nedgang i flere kostnader som går på 

vedlikehold, inventar og rekvisita. Årets avsluttes med et positivt resultat på driften pålydende kr 

282.052, som er en dobling av årsresultatet i forhold til i fjor, det er også godt over årets budsjett. 

I løpet av året har vi redusert gjelden til klubben fra kr 2.376.505 ned til kr 1.614.191. I forbindelse 

med nytt dekke vart gjelden øket med kr 600.000, mens støtte fra Time kommune, Norsk Tipping og 

faste månedlige avdrag har ført til en total nedgang i gjelden.  

Nytt dekke og nytt kjøkken har tatt mye kapasitet i 2017, spesielt med tanke på dugnadstimer, annet 

vedlikehold er derfor satt litt på vent, noe som også viser på kostnadene i 2017. 

I år som i fjor har Morten Goa (klubbtrener) lagt ned en formidabel innsats, godt hjulpet av Carin 

Marie i vårsemesteret, og ny trener Alexandra i høstsemesteret. En viktig målsetning for 2018 vil bli å 

opprettholde dette aktivitetsnivået, slik at økonomisk status blir stabil også i 2018.  

 

Tone Lise Ommedal 
Kasserer 
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3.4. Anlegg 

Dette har skjedd i 2017 angående Anlegget. 

Det største som har skjedd er at klubben har fått nytt dekke. Dekket er veldig godt å spille på, men vi 
har oppdaget noen ting som vi har klaget til leverandøren om. Skjøt på dekke blir fikset av 
entreprenør i april/mai samt alle hull i dekke blir lappet. Vi har et mykt dekke som gjør at det 
kommer lett hull. Løpesko må bli helt forbudt og spille med. Tennissko og innesko uten knotter er 
eneste som må bli tillat. Går an å legge en hardere topp coating. Det er noe de fleste baner har, men 
koster ca. 180000,-. 
 
Anlegget ser veldig bra ut nå. Ellers så har Sverre og Kjell gjort en fantastisk jobb på anlegget 

gjennom hele året. Det har generelt sett vært mange som har stilt opp på dugnader. Takk til alle som 

har bidratt. 

Vi har satt opp sykkelstativ slik syklene som står inntil veggen ikke faller og skader hallen. Det er gjort 

litt hærverk (tagging) på anlegget, dette ønsker vi å male over når det blir vær til det. 

 

Stian Sele  

Anleggsansvarlig 

 

3.5. Arrangement 

Bryne tennisklubb har også dette året hatt mange arrangement og turneringar for alle aldersgrupper. 

I tillegg til det sportslege, er kiosken ein viktig del av slike arrangement. Det er denne sistnemnde 

biten underteikna har hatt ansvar for. Ein hardt arbeidande dugnadsgjeng har æra for at me har fått 

eit flott nytt kjøkken med disk som er perfekt for kioskdrifta. Det er ikkje få koppar kaffi, kaker og 

pølser som har blitt servert over den nye disken. Me har prøvd oss fram med litt forskjellige varer. 

Nytt i 2016 var m.a. lapskaus. Driftige og positive foreldre har stått for det meste av kakebakinga og 

kioskvaktene. Det er fleire gjengangarar, og til neste tennisår, håper me å verva fleire frivillige til 

kioskvakt og kakebaking. 

 

Monica Stokka Rawe 

Arrangementsansvarleg 
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3.6. Sportslig 

Bryne tennisklubb er godt representert i under 10 klassen, vi har også en del turneringsdeltakere i 

under 12 og under 14 år.  

Vi er veldig gode på deltakelse i turneringer, dette gjelder alt fra red tour for de minste til juvesen for 

de eldre.  

Det er viktig at vi opprettholder dette da det viser seg at de turneringsaktive blir lenger i sporten.  

 

Treninger 

Vi 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 46 på voksenkurs. 

 I august mistet vi dessverre Carin Marie som trener, da hun dro til England for å studere.  

Men vi var igjen heldige og har fått inn Alexandra Florea. Ved utgangen av 2017 hadde Alexandra 22 

timer pr. uke på banen og Morten 29 timer.  

 

Tennisfritidsordning (TFO) 

Vi har i 2017 økt TFO fra 3 til 5 dager pr. uke. Vi hadde ved utgangen av 2017 34 unike deltakere ved 

tfo ordningen.  

Noe av det mest gledelige er at så mange av 1. klassingene ved Rosseland skule deltar, 14 deltakere.  

 

Arrangerte turneringer 

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

aktuelle turneringene er: 

• Red og orange tour 

• Green og yellow tour 

• Farmers cup 

• Potato open 

• 2 x U12 / U10  

• Klubbmesterskap 

• Lagkamper 

 

Klubbmesterskap 

Klubbmesterskapet ble arrangert i september. 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.  
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Klasse A Gul ball 

Klasse B Gul ball 

Klasse C Grønn ball 

 

Vinnere: 

Morten Goa Aadnøy (A-klassen) 

Kjetil Tengesdal (B-klassen) 

Aud Solheim (C-klassen) 

 

Sosial fredagstennis 

Kjell 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 Skummelsløv tennisklubb. Turen 

var åpen for alle juniorer og voksne.  

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 overvar Swedish open.  

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

 

Lagtennis 

Bryne tennisklubb var for første gang representert i den nest øverste divisjonen 1. divisjon.  

Bryne tk vant sin avdeling og er klare for eliteserien i 2018. Bryne tk har da tatt 3 opprykk på 3 år, noe 

som imponerer langt utenfor Rogaland.  

Det er klart at dette blir lagt merke til, Bryne er nå blant de 8 klubbene i Norge som spiller i 

eliteserien. Vi gleder oss masse til å møte store klubber som Stabekk, Holmenkollen og Stavanger. 

 

Kurskapasitet 

Vi har pr. nå ingen ledige tider til nye grupper, foruten 21-22 timer på mandagen og torsdagen, samt 

16-17 på fredagen.  

Vi har dog fortsatt noen ledige plasser på enkelte grupper.  
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På TFO kan vi øke kapasiteten med å få inn en ekstra trener.  

 

Drop in 

Høsten 2017 gjorde vi ett forsøk på å sette i gang drop in timer på mandagen fra 1000-1130. Det 

fungerte sånn noenlunde.  

Etter en liten forsøks periode endret vi til fredagen, og dette har vært en stor suksess. Virker til at det 

er mange som setter pris på dette tilbudet, både de som allerede går på kurs og ønsker noe ekstra, 

men ikke minst de som har jobber som gjør at de ikke ønsker å binde seg til en fast tid hver uke.  

 

Morten Goa Aadnøy  Dag Erik Fylkesnes 
Trener    Sportslig leder 
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3.7. Marked 

Arbeidet med å skaffe sponsorer 

2017 har vært et år med utfordringer m.h.t. nytt dekke, nytt kjøkken o.l. Det har ikke blitt jobbet med 
sponsormarkedet i den grad man har ønsket. Til tross for det har vi fått inn pizzabakeren og ABB som 
nye sponsorer. Det neste året vil det bli jobbet hardere for å prøve å få inn nye sponsorer. 
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4. Resultatregnskap 2017 

 

BRYNE TENNISKLUBB
Resultatregnskap 2017

INNTEKTER 2017 2016
Leie av klubbhus 500kr              2 000kr           

Medlemskontingent 219 463kr       217 100kr       

Inntekter sponsor 90 500kr         101 000kr       

Leieinntekter hall 99 777kr         84 303kr         

Kursinntekter 942 983kr       793 040kr       

Provisjonsinntekter 123 851kr       92 038kr         

Andre driftsinntekter 66 865kr         114 066kr       

Sum inntekter 1 543 939kr    1 403 547kr    

KOSTNADER
Avskrivinger 112 815kr       116 728kr       

Renovasjon, vann, avløp 30 577kr         21 172kr         

Lys, varme 84 184kr         71 601kr         

Renhold 20 337kr         18 045kr         

Inventar, rekvisita 6 250-kr           62 656kr         

Reparasjon og vedlikehold bygninger 25 012kr         45 758kr         

Kontorrekvisita og data 3 296kr           3 435kr           

Trenerutgifter 760 725kr       685 192kr       

Reparasjon og vedlikehold utstyr -kr               5 899kr           

Datalinje 20 608kr         19 512kr         

Porto 1 100kr           1 050kr           

Vedlikehold 31 631kr         

Dietkostnader 27 722kr         5 283kr           

Reklamekostnader 3 832kr           1 867kr           

Forsikringspremie 20 906kr         20 056kr         

Lisensavgifter og kontigenter 59 583kr         39 277kr         

Styremøter -kr               7 925kr           

Bank og kortbegyr 5 128kr           1 323kr           

Diverse utgifter 2 935kr           4 707kr           

Sum kostnader 1 172 510kr    1 163 117kr    

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER
Renteinntekter 275kr              854kr              

Rentekostnader 89 652kr         100 411kr       

Sum finanskostnader 89 377-kr         99 557-kr         

ÅRSRESTULTAT 282 052kr  140 873kr  
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EIENDELER 2017 2016
Bygninger 3 070 210 3 728 237

Maskiner og anlegg 19 638 19 638

Kundefordringer 76 628 76 913

Forskuddsbetalte kostnader 746 30 000

Bankinnskudd 322 507 157 973

SUM EIENDELER 3 489 729 4 012 761

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital 1 853 704 1 571 654

Pantelån 1 614 191 2 376 505

Leverandør gjeld 19 888 62 656

Diverse 1 947 1 946

Sum gjeld og egenkapital 3 489 729 4 012 761

Regnskapet er revidert og funnet i orden/4. februar 2018

Jan W.Grytten

statsautorisert revisor
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5. Innkomne forslag og saker 

Ingen innkomne forlag eller saker. 

 

6. Styrets forslag til medlemskontingent 

Ettersom det i fjor ble vedtatt å øke medlemskontingenten så foreslår styret i år å ha denne uendret.  

Medlemskontingent for 2018: 

 2018 

Juniormedlemskap 800,- 

Seniormedlemskap 2200,- 

Familiemedlemskap 3300,- 

Støttemedlem 500,- 

 

Booking av timer i hallen for medlemmene i Bryne tennisklubb. 

Styret ønsker å beholde medlemmenes mulighet for 4 timer gratis bookinger av ledige timer i hallen 

hver mnd.  

Timepris på booking av baner utenom de gratis timene medlemmene får endres heller ikke og blir 

stående på 100,- kr pr time. Booking av disse banene gjøres på klubbens booking sider, og betales via 

Paypal.  

Bookingpris for ikke medlemmer endres ikke for 2018 og står på 250,- kr pr time. Dette innbetales via 

Vipps/Paypal (kvittering må fremvises) eller kontant ved oppmøte. 

Alle som spiller i hallen skal ha booket bane. Det er ikke lov å spille i hallen uten å ha booket bane. 

Dette er for å ha kontroll på hvem som bruker banene og ha oversikt over hvor mye banene brukes. 

Dersom dette ikke blir overholdt vil man uten forvarsel bli trukket en time fra kvoten sin. 

Det er ikke lov å booke dobbeltime. En dobbeltime er at en spiller booker to timer på en av banene 

etter hverandre, eller at to spillere booker hver sin time slik at de samme spillerne har banen to 

timer. Det er lov å bestille bane etter trening for de som går på kurs.  
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7. Styrets forslag til budsjett 

 

 

INNTEKTER Budsjett 2018 2017 BUDSJETT -17
 avvik mot budsjett 

2017 

Leie av klubbhus -kr               500kr              500kr                   

3630 Medlemskontingent 215 000kr       219 463kr      231 000kr            -11 537kr            

3640 Sponsorstøtte/skiltreklame 90 000kr         90 500kr        90 000kr              500kr                   

3650 Leieinntekter fra tennishall 100 000kr       99 777kr        100 000kr            -223kr                 

3660 Kursinntekter 930 000kr       942 983kr      780 000kr            162 983kr           

3700 Provisjonsinntekter 123 851kr      90 000kr              33 851kr             

3900 Andre inntekter 190 000kr       66 865kr        115 000kr            -48 135kr            

Sum Inntekter 1 525 000kr     1 543 939kr  1 406 000kr        137 939kr           

KOSTNADER Budsjett 2018 2017 BUDSJETT -17
avvik mot budsjett 

2017

Avskrivinger/Avdrag på lån 154 872kr       112 815kr      110 000kr            2 815kr                

Lønn 20 000kr         

6320 Renovasjon, vann, avløp, m.v. 33 000kr         30 577kr        25 000kr              5 577kr                

6340 Lys, varme 85 000kr         84 184kr        75 000kr              9 184kr                

6360 Renhold -kr               20 337kr        20 000kr              337kr                   

6540 Inventar/rekvisita 30 000kr         -3 444kr         20 000kr              -23 444kr            

6600 Reparasjoner og vedlikehold bygninger 50 000kr         25 012kr        50 000kr              -24 988kr            

6800 Kontorrekvisita og data 5 000kr           490kr              4 500kr                -4 010kr              

6860 Trenerutgifter 780 000kr       760 725kr      700 000kr            60 725kr             

Reparasjon og vedlikehold utstyr -kr              -kr                    -kr                    

6900 Datalinje/døråpner 22 000kr         20 608kr        22 000kr              -1 392kr              

6940 Porto 2 000kr           1 100kr          1 100kr                -kr                    

Vedlikehold -kr              -kr                    -kr                    

7160 Diett- og reisekostnader 40 000kr         27 722kr        40 000kr              -12 278kr            

7320 Reklamekostnader 5 000kr           3 832kr          2 000kr                1 832kr                

7500 Forsikringspremier 21 356kr         20 906kr        22 000kr              -1 094kr              

7600 Lisensavgifter og kontingenter 65 000kr         59 583kr        42 000kr              17 583kr             

Gaver 5 000kr           2 935kr          -kr                    2 935kr                

Styre- og bedriftsforasmlingsmøter 5 000kr                -5 000kr              

7770 Bank og kortgebyr 7 000kr           5 128kr          1 500kr                3 628kr                

Diverse utgifter 5 000kr           5 000kr                -5 000kr              

Sum driftskostnader 1 330 228kr     1 172 510kr  1 145 100kr        27 410kr             

FINANSPOSTER Budsjett 2018 2017 BUDSJETT -17
avvik mot budsjett 

2017

Rentenntekter 300-kr               -275kr            -kr                    -275kr                 

8140 Rentekostnader 56 327kr         89 652kr        115 000kr            -25 348kr            

Sum finansposter 56 027kr          89 377kr        115 000kr            -25 623kr            

ÅRSRESULTAT 138 745kr        282 052kr      145 900kr            136 152kr           

Restgjeld pr 31.12. 1 459 322       

250 000-           

1 209 322       
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8. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

Styrets organisasjonsplan forblir uendret. 

 

 

9. Styrets forslag til prosjektkomite og vedtak om fullmakt 

Styret har ønske om å se på priser for eventuell ny hall (hallutvidelse) og ønsker å opprette en komite 

som har fullmakt til å undersøke priser i markedet.  

Det er ikke styrets formål å sette i gang nytt prosjekt før klubben har økonomisk ryggdekning, men 

styret ønsker å ha tall på kostnader og oversikt når dette viser seg å være aktuelt. 
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10. Valg av styre 2018 

 

  

STIFTET 1976  

                  Bryne 10. februar 2018  

  

Årsmøte for 2017 i Bryne tennisklubb.  

  

Valgkomiteens innstilling er følgende:  

Leder    - Dag Erik Fylkesnes    2 år  
Nestleder  - Cathrine Tjessem    1 år  

Sportslig leder   - Tor Sandve      2 år  

Marked   - Lorens Laland     2 år  

Varamann  - Ole Sandve      

Ikke på valg:  

Kasserer  - Tone Lise Ommedal    

1 år  

Anlegg   - Stian Sele      

Arrangement  - Monica Stokke Rawe   

  

WEB/IT   - Åke Bø      

  

Valgkomite:  

  

Ingjerd Høien Tengesdal      1 år  

Anders Salte (leder)        

Revisorer:  

1 år  

Jan Grytten          1 år  

Bjørn Reiten          1 år  
  

  

Med hilsen  

Trond Andersen (leder)  

Bjarte Solheim   


