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Til medlemmer i Sandnes Tennisklubb 

18.2.2021 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Sandnes Tennisklubb 2021 

Styret viser til innkalling til årsmøte av 20.1.2021. 

Årsmøtet avholdes den 25.2.2021 kl.20:00-22:00 

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av 
Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.  

Under følger saklisten for årsmøtet: 

Sak 1:  Godkjenne de stemmeberettigede 
Sak 2: Velge dirigent 
Sak 3:  Velge protokollfører  
Sak 4:  Velge to medlemmer til å underskrive protokollen  
Sak 5:  Godkjenne innkallingen 
Sak 6:  Godkjenne saklisten 
Sak 7:  Godkjenne forretningsorden 
Sak 8:  Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger 
Sak 9:  Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand  
Sak 10: Behandle forslag og saker 
  10.1. Mål og plan 

10.2 Daglig Leder ansettelse 
10.3 Dugnad for medlemer 
10.4 Hallkomitte 
10.5 Regnskapstjeneste 

Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette 
treningsavgifter.  

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett 
Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan  
Sak 14: Foreta følgende valg:  

14.1 Styre: 
- leder 
- nesteleder  
- styremedlem[mer]   
- varamedlem[mer] 

14.2 Kontrollutvalg: 
- medlemmer 
- varamedlem[mer]  

14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett 
  eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 

14.4 Valgkomité: 
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- leder   
- medlemmer  
- varamedlem  

 Sak 15: Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap 
 

 
Vedlagt følger følgende dokumenter: 
- Styrets forslag til forretningsorden 
- idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger  
- Regnskap i revidert stand 
- Kontrollkomiteens beretning 
- Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer 
- Styrets forslag til medlemskontingent, og eventuelt treningsavgifter eller vedtak om fullmakt 
- Styrets forslag til budsjett 
- Styrets forslag til organisasjonsplan 
- [Tilbud fra revisor eller annen bekreftelse på at revisor vil kunne påta seg oppdraget som revisor 

for idrettslaget ref. sak 15 over.]  
- Valgkomiteens innstilling 
- Styrets innstilling til ny valgkomité] 

 

Ved spørsmål om årsmøtet, kan Sandnes Tennisklubb kontaktes på post@sandnestennisklubb.no. 

Med vennlig hilsen 
 
Styret  
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FORRETNINGSORDEN ÅRSMØTE 2021 

 
 

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  
 

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

 
5. Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for talelisten etter behov.  

 
6. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid.  

 
7.  Alle forslag må leveres til dirigenten via chatten i Teams eventuelt muntlig gjennom Teams. 

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.  

 
8. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte stemmer.  

 
9. Vedtak fattes ved avstemning på følgende måte:  

 
a) I begynnelse av årsmøte blir det etablert en liste av alle med stemmerett som er til stede  
b) Ved hver avstemning skal dirigenten leser navnet til alle på lista en etter en og den 
enkelte svarer: For / Mot 
 

10.  I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med antall 
stemmer for og imot eventuelt ikke stemmt. 
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1. Sandnes Tennisklubb i 2020 

1.1 Styret 

Torgrim Bruun-Jansen (leder) 

Marthe Mia Klavenes (nestleder) 

Ruben Batalden (styremedlem) 

Michal Beranek (styremedlem) 

Knut Gudmundsen (styremedlem) 

Maren Ørn (styremedlem) 

Thomas Engebrethsen (varamedlem) 

1.2 Trenertroppen 

Henning Frøystein (Hovedtrener) 

Dusan Miklas 

Christina Andersen 

Nils Kramper 

Thomas Jensen 

1.3 Medlemsmasse 

Det er per dagens dato registrert 125 medlemer av klubben. Kjønns- og aldersfordeling er vist per 
tabellen under: 

 Aldersgruppe Menn / Gutter Kvinner / Jenter Totalt 

Barn og Ungdom 59 (47%) 
0-5 år 2 0 2 

6-12 år 28 12 40 
13-19 år 8 9 17 

Voksne 66 (53%) 20-25 år 0 0 0 
26+ 36 30 66 

 Totalt 74 (59%) 51 (41%) 125 
 

Stor takk til alle dere for at dere er med! 

  



 
 
 
 

 
 
 
 

2. Oppsummering 2020 

2.1 Leder 

2020 ble et annerledes år for oss alle, med store forandring i jobbsituasjon, skole og fritidsaktiviteter. 
For klubben vår har vi merket dette godt med perioder med nedstengning og perioder med 
begrensninger. På tross av dette har Sandnes Tennisklubb gjennom 2020 gjennomført mange kurs og 
treninger som gjør at vi har hatt en positiv utvikling av medlemsmassen, og det gleder meg veldig. 

Styret og hovedtrener har arbeidet med å kartlegge muligheter for helårs tennis i Sandnes. Vi har 
vært på befaring av mulige bygg, sett på samarbeid med andre idrettslag, samt arbeidet inn mot 
kommune og Idrettsråd. Jeg vil takke alle som har vært med på dette arbeidet og som har bidratt til 
at Sandnes Tennisklubb nå er synlige i byen vår og et tema hos kommunen. 

Gjennom 2020 har klubben tatt i bruk et nytt system for administrasjon av våre medlemmer og 
aktiviteter for enklere å administrere en større medlemsmasse. Det har vært en travel periode med 
opplæring og innkjøring. Jeg er klar over at flere har fått unødige varsler i denne fasen og beklager 
ulempene dette har medført. 

Jeg vil benytte anledningen til å takke styremedlemmer, trenere og medlemmer for innsatsen. Jeg er 
stolt av alt arbeidet som har blitt lagt ned og ser frem til fortsettelsen i 2021.  

Torgrim Bruun-Jansen, Leder 

  



 
 
 
 

 
 
 
 

2.3 Sportslig/hoved trener 

Året startet positivt med trivelig bowlingkveld for barna, og rekordstort oppmøte på Åpen dag og 
Familietennis i Vågen idrettshall i januar. Så kom pandemien og gjorde 2020 til et mildt sagt 
utfordrende år, med utsettelser og avlysninger.  

Totalt sett har det allikevel vært et år med positiv sportslig utvikling. Det har vært en solid vekst i 
antall treningsgrupper. Sju grupper i januar 2020 vokste til 12 grupper på høsten og 18 grupper ved 
inngangen til 2021.  

Dette har vi fått til takket være at vi har fått med oss Dusan Miklas og Nils Kramper som trenere, i 
tillegg til Christina Andersen og undertegnede. På tampen av 2020 fikk vi også til en avtale med 
Thomas Jensen, slik at 2021 startet med fem faste trenere ukentlig på Trones skole, Sandneshallen 
og Toppform Sola.  

Noen av barna har kommet i gang med å spille turneringer. Vi har hatt barn med på 
barneturneringene Red tour og Orange tour.   

I juni var vi arrangør av Orange tour og Green tour. Turneringene ble flyttet inn til Stavanger TK p.g.a. 
regnvær. Takk til Elida Frafjord Landa og takk til dugnadsinnsatsen til styret og foreldre.  

Selv om vi ikke har vært like aktive med åpne rekrutteringsarrangement som i 2019, har vi allikevel 
noen arrangement å se tilbake på. Åpen dag og Familietennis i Vågenhallen i januar er nevnt. På 
forsommeren inviterte vi flere dager til gratis introtime på utebanene. Noen av disse meldte seg på 
sommercamp og noen av disse igjen ble medlemmer. Takk til Fabian Jensen og Dusan Miklas for 
innsatsen som trenere på sommercamp.  

Debutsesongen til klubbens nye herrelag ble dessverre amputert, men gledelig at laget er etablert 
med faste treninger, samlinger, drakter, sponsor og deltagelse i NM-kvalifiseringen. Takk til Michal 
Beranek for innsatsen som lagkaptein.  

 

Henning Frøystein, Hovedtrener 

 

  



 
 
 
 

 
 
 
 

2.4 Lagserie 2020 

Sandnes Tennisklubb har i 2020 meldt herrelag til divisjonstennis i 4.divisjon sammen med lag fra 
Stavanger, Bryne, Flekkefjord og Egersund. Dette tillot oss å etablere en fast treningsgruppe samt en 
ny presentasjonsplattform for sponsorer, f.eks. på spillerdrakter. 

Vi har fått et sterkt og godt voksenlag på 13 engasjerte deltagere. Etableringen av laget har ført til 
økt aktivitet på innendørstreningene og flere nye medlemmer. I tillegg til faste mandagstreninger fikk 
vi til flere lagsamlinger i helgene med vår trener Henning. 

På grunn av COVID så ble serien utsatt og redusert og vi fikk spilt bare 3 kamper, mot Bryne, 
Flekkefjord og Stavanger.  

I tillegg til 5.divisjon har vi meldt 2 lag (på 3 spillere hver) på NM lagkonkurranse hvor vi har spilt to 
kamper på hvert lag. 

Det ble dessverre ikke mange poeng for oss i år og heller ikke mange seiere, men vi fikk til noen fine 
ballutvekslinger og masse gode opplevelser på banen sammen. Alle var enige at vi vant i hvertfall pris 
for best kledde lag! 

 

Michal Beranek, Lagkaptein 

  



 
 
 
 

 
 
 
 

2.5 Anlegg 

Stadion Baner: 
 
Det ble malt opp 3 mini tennisbaner i slutten av mai. Arbeidet ble utført på dugnad i løpet av av noen 
kvelder. Nett ble satt opp og resultatet ble veldig bra. 

Container fra Bøhn kom på plass i slutten av juni og fungerte som lager/klubbhus. Den ble levert 
tilbake i oktober. 

Til de 3 hovedbanene ble det kjøpt inn single stolper og nett stropper. 
 
Toalettforhold / mulighet for å fylle vannflasker ble avklart med kommunen. De sa at vi kunne 
benytte garderobeanlegget i svingen mot vest / der lystavlen står. 
 
Vi har hatt dialog med kommunen om å lage adkomst til minitennis anlegget via en port fra bane A. 
Det viste seg vanskelig og ble til slutt sagt at det ikke var penger igjen på budsjettet til park og idrett. 
Skal fortsatt holde trykke på denne saken helt til de sier ja. 
 
Vi har ytret ønske til kommunen om å få på plass skilting som viser vei til minitennibaner og at vi i 
tillegg ønsker at porten inn til området der container pleier å stå ikke låses, eller om vi kan få nøkkel 
til hengelås, slik at trenerne slipper å gå den lange veien rundt via den store porten. 

Knut Gudmundsen, Anlegg-ansvarlig 

  



 
 
 
 

 
 
 
 

2.6 Sponsor/Markedsføring/Støttemidler 

 I 2020 fikk vi ny sponsor fra Forus bil.  

Hoved fokuset i 2020 var mest på å legge saker ut på hjemmesiden og Facebook, og fremme kurs. Vi 
har også hatt en annonse i Sandnesposten med lite respons, da firmaer ikke arrangere teambuilding 
pga Covid-19. En viktig tiltakk fremover mens vi ikke kan arrangere noe, må være jevnlig 
oppdateringer på hjemmeside og Facebook for å vise at det skjer noe hos oss. Vi prøver å oppdatere 
Facebook vår jevnlig. Vi har også bestilt en reklamefilm som er nå snart ferdig og blir en viktig 
markedsføring middel for oss videre. Vi har en del flotte og nye bilder av utendørsbanene på Giske 
som legger ut på hjemmesiden vår. Takker til Henning Frøystein for face lift av vår internet 
hjemmeside.  

Klubben er en aktivt søker på tilskudd fra bedrifter og stiftelser.  

Maren Ørn – Markesføring ansvarlig & Thomas Engebrethsen - Tilskudsansvarlig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

For styret 

 

Torgrim Bruun-Jensen 

Leder Sandnes tennisklubb 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



Mål og Plan 2021-2026
Til årsmøte 2021-02-25



1. Nåværende situasjon / utvikling 2019 til 2020
2. Trenersituasjon
3. Økonomi, medlemsregistrering, fakturering
4. Veien videre, hvordan får vi det til
5. Mål 2021
6. Milepæler 2021-2026
7. Aksjoner



Nåværende situasjon / Utvikling 2019-2020
• Nytt styre - utskiftning, kursing, travelt - lite delegering
• COVID-19 - klarte oss bra og fikk refusjon av noe kostnader
• Anlegg - utebanene lite brukt, mye booket og ikke brukt
• Antall medlemer - kraftig vekst, 2019:50 -> 2020:125
• Tilbud/omsetning - kraftig vekst 2019 (120kNOK intekter) -> 2020 (470kNOK intekter)
• Herrelag etablert
• Finans - mer kostnadsbevist men fremdeles lite kontroll, noe formelle må på plass snarest
• Hall - skjedde veldig lite
• Presset øker fra trenerne og medlemene for å beholde tilbudet og utvide
• Enkelte jobber mange timer dugnad og det må fikses



Veien videre / hvordan får vi det til
• UTVIKLING - UTVIDELSE - FORBEDRING

• Ansette en administrativ leder
• Få plass en midlertidig hall
• Engasjere medlemmer – delegere oppgaver og etablere temagrupper
• Få kontroll på økonomi
• Utvide markedsføring
• Sette ned en gruppe for å arbeide spesifikt med ny hall - hallkomittee
• Fortsett med kursing av styremedlemmer



Plan 2021

• Midlertidig hall for helårs tennis i Sandnes (eks. Asko)
• Ny hall – identifisere en dedikert tomt, etablere finansieringsplan
• Administrativ leder: 50% rolle, hvor trenerrollen utgjør hoveddelen



Mål 2022-2026
• Administrativ leder

• fra 2022 ser vi for oss en økning til 50% i rollen for å dekke økt aktivitet og behov i klubben. Innen 2026 ser vi 
for oss at denne kan øke til 100%

• Arbeid med ny hall
• 2022-2024: Enighet med kommune og utbygger om utbyggingsprosjekt.
• 2024-2025: Tennishall ferdigstilt
• 2025: Åpning av ny hall

• Medlemsvekst
• Antatt medlemsvekst med helårsdrift i ST: 2021 – 200 stk., 2022 – 250 stk., 2026 – 500 stk.

• Etablering av Tennis fritidsordning (TFO) i 2022

• Konkurranselag
• 2020: Herrelag #1, 2022: Damelag, Herrelag #2, Herrelag #1 rykker opp en divisjon, 2023 Damelag #2, 2026: 

Herrelag#1 etablert i 2. divisjon

• Turneringer 
• 2021: Klubbmesterskap, Mixed turnering, 2022: + Klubbliga, 2026: Min 2 faste turneringer, type Juvesen

• Omsetning 2020: 300000, 2021:400000, 2026: 1 – 1,5 MNOK

• Egenkapital 2020:100000, 2021:150000, 2026:150000 (overskudd brukt til hall og utvikling)



7. Aksjoner - #1
1. Ansette admin/leder
2. Aako byggning ispeksjon – foreløpig nei
3. Skatt oppklart, tjeneste bestilt
4. Lovnorm for iddrettslag inført og delt
5. Sjekk rundt forsikringer - helse skade, finans, ansvar
6. Sørg å ha kontrollutvalget valgt
7. Regnskap - sjekk og bestill tjeneste hvis det trengs
8. Innfør dobbelt signering
9. Dugnadskrav + regler
10. Budsjett
11. Sjekk kontrakter - gyldighet og skatteplikt
12. Tilskudd, etablere et årshjul
13. Terminlista / kallendar
14. Kostnad track 



7. Aksjoner - #2
1. Får oversikt hvor mye kostet hallene i område - Randaberg, Bryne og hvordan de 

finansierte 
2. Undersøk klubbpakka og NIF dokumentasjon
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MEDLEMSKONTINGENT - ÅRSMØTE 2021 

 
 
Styrets forslag til medlemskontigent i 2021 
 

Ordinært medlemskap koster 600 kr.  

Familiemedlemskap koster 1200 kr.  

Barn under 12 år betaler 300 kr.  

Støttemedlemskap: 200 kr.  

 

Informasjon om medlemskontigent i 2022 

Medlemskontingen for 2022 blir send allerede i Januar 2022. Eventuelle 
korreksjoner pga Årsmøte 2022 justeringer blir foretatt snarest etter årsmøte 
2022. 
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REGNSKAP 2020 til ÅRSMØTE 2021
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REVISJONSBERETNING FOR REGNSKAP 2020  

ÅRSMØTE 2021 

 

 



ÅRSBUDSJETT 

antall sats total antall sats total antall sats total 2021

INNTEKTER:
Salgs- og sponsorinntekter ‐                4          10 000     40 000             40 000                             

Offentlig tilskudd 1          40 000     40 000             40 000                             

Kontingenter 60            300          18 000           70          600           42 000         5          200          1 000               61 000                             

Leieinntekter ‐                  ‐                ‐                    ‐                                   

Kurs Intekter 1              180 000   180 000         1            160 000    160 000       ‐                    340 000                           

Voksen trening ‐                  ‐                20        1 200       24 000             24 000                             

Red Tour 40            200          8 000              ‐                ‐                    8 000                               

Orange/Green Tour 30            200          6 000              ‐                ‐                    6 000                               

Voksen turnering ‐                  ‐                15        200          3 000               3 000                               

Andre inntekter ‐                  ‐                8 000               8 000                               

‐                  ‐                ‐                    ‐                                   

SUM INNTEKTER 212 000         202 000       116 000           530 000                           

‐                  ‐                ‐                    ‐                                   

KOSTNADER: ‐                  ‐                ‐                    ‐                                   

Varekostnader ‐                  ‐                ‐                    ‐                                   

Kiosk mm 1              5 000      5 000              ‐                ‐                    5 000                               

Lønns- og personalkostnader ‐                  ‐                ‐                    ‐                                   

Administrasjon ‐                  ‐                1         120 000  120 000           120 000                           

Kurs ‐                  ‐                1         8 000      8 000               8 000                               

Bank Kostnader ‐                  ‐                1         1 500      1 500               1 500                               

Trenere mm 1              100 000  100 000         1           80 000      80 000         ‐                    180 000                           

Avskrivninger ‐                  ‐                ‐                    ‐                                   

xxx ‐                  ‐                ‐                    ‐                                   

Andre driftskostnader (sum) ‐                  ‐                ‐                    ‐                                   

Leie lokaler / conteiner ‐                  ‐                1         13 000    13 000             13 000                             

IT-kostnader ‐                  ‐                1         3 000      3 000               3 000                               

Idrettsutstyr, medisinskutstyr og drak 45            250         11 250           ‐                ‐                    11 250                             

Baller 1              3 000      3 000              1           3 000        3 000            ‐                    6 000                               

Regnskap ‐                  ‐                12       1 500      18 000             18 000                             

Reise- og oppholdskostnader ‐                  ‐                1         5 000      5 000               5 000                               

Serie- og turneringskostnader ‐                  1           10 000      10 000         ‐                    10 000                             

Kontingent Tennisforbundet 60            150         9 000              70         150          10 500         ‐                    19 500                             

Bane leie herretrening Stavanger ‐                  60         250          15 000         ‐                    15 000                             

Bane leie kurs Sola 150          300         45 000           150       300          45 000         ‐                    90 000                             

Reklamme / Markedsføring ‐                  ‐                1         5 000      5 000               5 000                               

Arbeid relatert til ny hall 1         10 000    10 000             10 000                             

Sosial tilstelning 3 000               3 000                               

Andre kostnader ‐                  ‐                8         300         2 400               2 400                               

SUM KOSTNADER 173 250         163 500       188 900           525 650                           

RESULTAT 38 750           38 500         ‐72 900            4 350                               

Junior/Barn Voksne Øvrig

Sandnes Tennisklubb ‐ Budsjett 2021

#Schlumberger‐Private



Sandnes Tennisklubb Organisasjonsplan 2020

Årsmøtet

Revisor

Valgkomite
1x Leder

1x Medlem

Kontrollutvalg
2x Medlem

1x Varamedlem

Hall-kommite
3x Klubbmedlemer

Styret
Leder

Nestleder
4x Styremedlemer
1x Varamedlemer

Regnskap 
(Eksterne byrå)

Administrasjon / Daglig 
Leder
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TILBUD FRA REVISOR ÅRSMØTE 2021 

 

 

Styret foreslår å engasjere Andre Mortensen som revisør av regnskap for 2021.  
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VALGKOMITEESNINSTILLING ÅRSMØTE 2021 

 

Kjære styremedlemmer og tilkommende styremedlemmer i Sandnes tennisklubb. Her 
kommer Valgkomitéens innstilling. 
 

 
Torgrim Bruun-Jansen leder (gjenvalg) 1 år 
 
Maren Ørn nestleder  
 
Michael Beranek - styremedlem (gjenvalvg) 1 år 
 
Knut Gudmundsen - Styremedlem (ikke på valg) 
 
Kjartan Stokka - Styremedlem (NY) 2 år.  
 
Thomas Engebrethsen - Styremedlem 1 år 
 
Ruben Batalden varamedlem (og kasserer) - 2 år.  
 
Hans Georg Jelsa varamedlem 2 år.  
 
Marthe Mia Klavenes 1 år (Erstatter Thomas Engebrethsen) 
 
André Mortensen - revisor 1 år 
 
Svein Torgersen - Kontrollutvalg - 2 år 
 
André Løkken - kontrollutvalg - 2 år 
 
Kirsten Wiil Tajet - vara kontrollutvalg - 2 år 

 

 

2021-02-22, Morten Goa Aadnøy, Leder for valgkomitee 
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