Protokoll fra årsmøte
Sandefjord Tennisklubb
Ordinært årsmøte i Sandefjord Tennisklubb ble avholdt den 20. mars 2013 kl 18:30 i klubbens
kafeteria, Pingvinhallen.

1. Åpning av årsmøtet – godkjenning av innkalling
Formannen åpnet årsmøtet, ingen innvending mot innkalling eller distribusjon av
årsrapport, og møtet anses derved som lovlig innkalt og åpnet. Det var 14
stemmeberettigede tilstede.

2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å undertegne
protokollen
Styrets leder, Kenneth Fredriksen, ble valgt til å lede møtet. Tom Berg ble valgt som
referent. Gunnar Gürrich og Inger Skalleberg ble valgt til å signere protokollen.

3. Styrets beretning
Styret refererte årsrapporten fra 2012 i sin helhet. Rapporten er tilgjengelig på
www.stk.no.
Den fremlagte årsrapport ble godkjent.

4. Regnskap og balanse for regnskapsåret 2012
Regnskapet ble gjennomgått og kommentert. Regnskapet ble godkjent og vedtatt av
årsmøtet.

5. Fastsettelse av kontingenter for 2013
Kontingenter for 2013 ble vedtatt som følger (uendret fra 2012):
Junior kontingent
Senior kontingent
Pensjonist
Familie medlemskap
Støttemedlem

kr. 500
kr. 1.000
kr. 700
kr. 1.500
kr. 100

T.o.m. 18 år
Fra 19 - 66 år
Fra 67 år
2 voksne + barn u. 19

6. Budsjett 2013
Budsjettet ble vedtatt som fremlagt for årsmøtet.
Budsjettet viser et 0 (null) resultat.

7. Innkomne forslag
Årsmøtet ble forelagt et ønske fra styret om at kontingentene for 2014
blir vedtatt på dette møtet. Årsmøtet aksepterte forslaget og vedtok at
kontingentene for påfølgende (ikke inneværende) år fastsettes av årsmøtet i tiden
fremover.
Kontingenter for 2014 ble vedtatt som følger:
Junior kontingent
Senior kontingent
Pensjonist
Familie medlemskap
Støttemedlem

kr. 500
kr. 1.200
kr. 1.000
kr. 1.750
kr. 300

T.o.m. 18 år
Fra 19 - 66 år
Fra 67 år
2 voksne + barn u. 19

8. Valg
I.

Styret
Kenneth Fredriksen
Tom Berg
Jørgen Nilsen
Raffaele Lello Massa
Bente Larsen
Thomas Olafsen
Pernilla Svensson
Inger Skalleberg
Jan Eivind Andersen

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

(gjenvalgt, 1 år)
(gjenvalgt, 1 år)
(1 år)
(1 år)
(ikke på valg, 1 år)
(ikke på valg, 1 år)
(1 år)
(1 år)
(1 år)

II.

Revisjon
Klubben besitter relevant kompetanse og besørger egen internrevisjon.

III.

Valgkomitè
Jeanne Katralen Tjomsland (leder)
Trude S. Berge

9. Representant til Ting
Årsmøtet vedtok å gi styret fullmakt til å organisere klubbens representasjon.

10. Gjennomgang av klubbens organisasjonsplan
Klubbens organisasjonsplan ble gjennomgått og befestet.

Etter at den formelle delen av årsmøtet var avsluttet ble sentrale bidragsytere hedret for sin
innsats for klubben.
Sandefjord 20. mars 2013

