
PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE for 2017 
Protokoll fra årsmøte i Bryne tennisklubb 

Dronning Mauds Gate 1, 4340 BRYNE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede 

Det var 29 stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet. 
Følgende hadde ordet i saken: Ingen kommentarer 
Vedtak: De stemmeberettigede medlemmene ble godkjent. 

Sak 2. Godkjenne innkallingen 

Innstilling: Innkallingen godkjennes 
Følgende hadde ordet i saken: Ingen kommentarer 
Vedtak: Innkalling ble godkjent. 

Sak 3. Godkjenne saksliste 

Innstilling: Sakslisten godkjennes 
Følgende hadde ordet i saken: Ingen kommentarer 
Vedtak: Saksliste ble godkjent 

Sak 4. Godkjenne forretningsorden 

Innstilling: Forretningsorden godkjennes 
Følgende hadde ordet i saken: Ingen kommentarer 
Vedtak: Fremlagte forslag på forretningsorden ble godkjent. 

Sak 5. Velge dirigent/ordstyrer 

Innstilling: Trond Andersen 
Følgende hadde ordet i saken: Ingen kommentarer 
Vedtak: Som dirigent og ordstyrer ble Trond Andersen enstemmig valgt 

Sak 6. Velge referent 

Innstilling: Åke Bø 
Følgende hadde ordet i saken: Ingen kommentarer 
Vedtak: Som referent ble Åke Bø enstemmig valgt. 

Sak 7. Velge 2 medlemmer til å underskrive protokollen 

Innstilling: Alf Kåre Stensland og Arild Refsnes 
Følgende hadde ordet i saken: Ingen kommentarer 
Vedtak: Til å underskrive protokollen ble Alf Kåre Stensland og Arild Refsnes enstemmig 
valgt. 

Sak 8. Behandle idrettslagets årsberetning 

Innstilling: Årsberetningen for2017 godkjennes. 
 
Følgende hadde ordet i saken: 

• Atle Haukland 

• Bjørn Wigre 

• Morten Goa Aadnøy 

• Cathrine Tjessem 



• Kjell Aamot 

• Ole Storhaug 

• Jan Grytten 

• Arild Refsnes 
 
Vedtak: Årsberetningen for 2017 vedtas med følgende tilføyelser: 
 
Angående banedekket: 
Det kommenteres at banedekket er av elendig kvalitet og at styret må være strengere mot 
leverandøren. Det ble stilt spørsmål om folk kaster racket i golvet. Det ble påpekt at 
leverandøren har både ansvar og rett til å forsøke å ordne opp. Det ble også stilt spørsmål 
om det var nettene på mininettene som var årsaken. Det var mange innspill i denne saken.  
 
Vedtak: Styret jobber videre for å holde leverandøren ansvarlig og følger dette opp videre. 
 
Angående sponsor 
Årsmøtet oppfordrer styret til å ta kontakt med flere sponsorer. Herunder nevnes Ford 
Kverneland. 
 

Sak 9. Behandle klubbens regnskap i revidert stand 

 Innstilling: Regnskap godkjennes 

Følgende hadde ordet i saken: 

• Kjell Åmot 

• Jan Grytten 

• Atle Haukland 

• Arild Refsnes 

• Einar Ellingsen 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. Regnskap for 2017 er godkjent. 
 
Det kom spørsmål om hva provisjonsinntekter er. Svar er at det er en sum av mange små 
inntekter. Det ble også oppfordret til at det skulle bli betalt ned mer gjeld. Økonomiansvarlig 
svarte at det var en plan med dette, og at dette var tenkt på og at planen var å gjøre dette 
neste år.  

Sak 10. Behandle forslag og saker 

Sak A. 
Styrets forslag til prosjektkomite og vedtak om fullmakt 
 
Innstilling:  
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 kan vise seg å bli aktuelt.  
I tillegg til å undersøke med kommunen om areal, så er det greit å undersøke kostnader og se 
hva klubben har økonomi til i fremtiden. Anleggsansvarlig vil være leder for denne komiteen. 
 
Følgende hadde ordet i saken: 
 

• Atle Haukland 



• Arild Refsnes 
 
Vedtak A: Enstemmig vedtatt 
Det ble kommentert at medlemspris og timer er for billig. Det ble også kommentert at å 
beholde nåværende ordning er bra for klubben.  
 

 

Sak B.  
Hva har styret tenkt å gjøre med saken å få opp en ny hall? 
 
Følgende hadde ordet i saken: 

• Atle Haukland 

• Arild Refsnes 

• Kjell Åmot 

• Lorentz Laland 

• Kjetil Tengesdal 

• Jan Grytten 

• Bjørn Wigre 
 
Styret har tenkt at dette er et aktuelt tema, og når tidspunktet er riktig så vil styret nedsette 
en egen komite for dette. Det er innspill både for at dette arbeidet skal starte snarest, og at 
styret skal vente til andre saker er i orden. 
 
Vedtak: Vedtatt med 28 stemmer for og 1 stemme mot. 
 

Sak 11. Fastsette medlemskontingent 

Innstilling: Ettersom det i fjor ble vedtatt å øke medlemskontingenten så foreslår styret i år å 

ha denne uendret. 

Medlemskontingenten for 2018 prises etter nedenstående tabell.  

 

Følgende hadde ordet i saken: 

• Ole Storhaug 

• Lorentz Laland 

• Bjørn Wigre 

• Kjetil Tengesdal 

• Atle Haukland 

• Jan Grytten 

• Tor Sandve 



 
 
 
Vedtak A: Enstemmig vedtatt. 
Det ble kommentert at medlemspris og timer er for billig. Det ble også kommentert at vi må 
beholde nåværende ordning er bra for klubben.  
 
Vedtak B: Enstemmig vedtatt 
En fremtidig hallkomite skal se medlemspriser og baneleie i forbindelse med utgifter og drift 
av ny hall.  

 

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.  
 
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.  
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.  
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 
Samtidig minner styret om følgende: 
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. 

Sak 12. Vedta idrettslagets budsjett 

Innstilling: Budsjett for 2018 godkjennes 
 
Følgende hadde ordet i saken: 

• Lorentz Laland 

• Jan Grytten 

• Bjørn Wigre 
 
Vedtak: Budsjett for 2018 er godkjent. 

Sak 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

Innstilling: Organisasjonsplanen godkjennes 
Følgende hadde ordet i saken: Ingen kommentarer 
Vedtak: Fremlagt organisasjonsplan ble vedtatt.  
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