
REFERAT FRA ÅRSMØTET 

I BLOMMENHOLM OG SANDVIKA TENNISKLUBB  

8. MARS  2016 

 

Møtet ble avholdt i klubbens lokaler på Blommenholm i Bærum 

 

Følgende møtte opp: 

 

Totalt 6 stemmeberettigede var til stede inkludert styret. I tillegg deltok 1 av klubbens trenere. 

Fra styret deltok: Sissel Haukland, Truls Dahl, Jarl Nygaard, Hilde Vestrheim + Jon P.Selvig 

(varamedlem) 

Dagsorden 

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden. 

3. Valg av dirigent, referenter samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 

4. Behandling av årsmelding. 

5. Behandling av årsregnskap i revidert stand.  

6. Behandling av innkomne forslag.  

7. Fastsettelse av medlemskontingent. 

8. Vedtakelse av budsjett 2015. 

9. Vedtakelse av hvem som har signaturrett for klubben. 

10. Valg av 

10.1  Leder for 1 år og nestleder for 2 år. 

10.2  1 styremedlem og 2 varamedlemmer. 

10.3  2 Revisorer. 

10.4  Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett. 

10.5  Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem. 

 

 

 

SAK 1, 2 og 3:  

Det fremkom ingen innsigelser til stemmeberettigede og møteinnkalling. Sissel Haukland ble 

valgt som ordstyrer, Jarl Nygaard og Hilde Vestrheim ble valgt som referenter med Terje 

Person og Lars Røgeberg til å undertegne protokoll fra årsmøtet. 

 

 

SAK 4: Behandling av årsmelding. 

Ordstyrer tok for seg punkter i styrets beretning, og det ble gitt anledning til spørsmål og 

kommentarer. 

 

Vedtak: Årsmeldingen ble godkjent, med følgende innspill: Truls Dahl og Terje Person vant 

ikke NM veteran ute double 55+ 

 

 

SAK 5: Behandling av årsregnskap i revidert stand. 

Regnskapet ble gjennomgått av Sissel Haukland 

 



Revisjonsrapport ble lest opp, og revisorene anbefalte at regnskapet ble godkjent. Regnskapet 

ble deretter godkjent av årsmøtet. 

 

SAK 6: Innkomne forslag. 

Styret er pålagt å justere BSTKs lov i forhold til NIFs siste lovnorm. 

 

Vedtak: Styret fikk fullmakt til å justere klubbens lover i henhold til NIFs lovnorm og sende 

loven til godkjennelse av Akershus Idrettskrets. 

 

 

SAK 7: Fastsettelse av medlemskontingenten. 

Styret foreslår at medlemskontingenten justeres for å dekke økningen i kontingent til Norges 

Tennisforbund. Styret foreslår at kontingentene for 2016 blir:  

 

Senior    2050 økes til  kr 2100,-  

 Familie  3600 økes til  kr 3700,- 

 Studenter  1100 økes til  kr 1150,-  

 Junior (u/19 år)   950 økes til  kr 1000,-  

 Barn (u/12 år)    600 økes til  kr   625,-  

 Veteran (+67 år)/   

 formiddagsmedlem 1050 økes til  kr 1100.- 

  

 Passivt medlemsskap på kr 250,- som er et rent støttemedlemskap som ikke gir tilgang 

 til å spille på banene, økes ikke.  

 

Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.  

 

SAK 8: Budsjett 2016 

 

Forslag til budsjett 2015 ble kommentert. 

 

Vedtak: Styrets forslag til budsjett ble vedtatt 

 

 

SAK 9: Vedtakelse av hvem som har signaturrett for klubben. 

Med bakgrunn i strengere krav fra bankene, vedtok årsmøtet at styrets leder og 1 styremedlem 

i fellesskap skal signere på vegne av klubben i fellesskap. 

 

 

SAK 10: Valg. 

Styret har i 2015 bestått av: 

 

 Leder:   Sissel Haukland valgt for 1 år (på valg) 

 Nestleder  Truls Dahl  valgt for 2 år (ikke på valg) 

 Styremedlemmer: Jarl Nygaard  valgt for 2 år (ikke på valg) 

    Hilde Vestreheim valgt for 2 år (kke på valg) 

    Thomas Ness  valgt for 1 år (på valg) 

 Varamedlem:  Jon P. Selvig  valgt for 1 år (på valg) 

    Tor Nygaard  valgt for 1 år (på valg) 

 



Eirik Kristiansen og Fredrik Stray ble valgt til revisorer for 1 år. 

 

Valgkomiteen la frem sin innstilling og 

Styret for 2016 ble: 

 

Leder:          Sissel Haukland  valgt for 1 år (gjenvalg) 

Nestleder:   Truls Dahl   ikke på valg –( 1 år igjen) 

Styremedl:    Jarl Nygaard   ikke på valg –(1 år igjen) 

                      Hilde Vestrheim  ikke på valg – (1 år igjen) 

                                 Thomas Ness            valgt for 2 år (gjenvalg)

  

 

Varamedl.:  Jon Platou Selvig  for 1 år (gjenvalg) 

                     Cecilie Stray   for 1 år (ny) 

 

Revisorer:   Fredrik Stray   for 1 år (gjenvalg) 

    Eirik Kristiansen  for 1 år (gjenvalg) 

 

Styret fikk fullmakt til oppnevne representanter til ting og møter i de organsisjonsledd 

idrettslaget har representasjonsrett. 

 

Valgkomite for 1 år:    Terje Persson, leder 

Lars Røgeberg og Cecilie Geelmuyden, medlemmer 

Ola Storberget, varamedlem 

 

 

 

Møtet ble deretter hevet. 

 

Blommenholm, 8. mars 2016 

 

 

 

 

_________________       ___________________ 

Terje Persson /s/       Lars Røgeberg /s/ 

        

 

 

_________________       ___________________ 

Hilde Vestrheim /s/       Jarl Nygaard /s/ 

Referent         Referent 

 

 

 


