ÅRSMØTE
STAVANGER TENNISKLUBB
20.05.2021
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Agenda for årsmøtet 2021:
1. Godkjenne stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
3. Velge dirigent/møteleder, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
4. Behandle tennisklubbens årsmelding
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
a. Regnskap 2020
b. Revisors rapport
c. Kontrollkomites rapport (vedlegg 3)
6. Behandle innkomne forslag og saker
a) Oppretting av sparekonto (vedlegg 5)
b) Videreføring av gullkort (vedlegg 6)
c) Tilby fast ansettelse for trenere (vedlegg 7)
7. Fastsette medlemskontingent 2021 (vedlegg 2)
8. Vedta idrettslagets budsjett og organisasjonsplan (vedlegg 1)
9. Vedta klubbens handlingsplan (vedlegg 4)
10. Valg:
a. Styrets leder
b. Styrets nestleder
c. Øvrige 4 styremedlemmer
d. 2 varamedlemmer til styret
e. Revisor
f. Ev. representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet
g. Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem
h. Kontrollkomité med leder og 2 medlemmer
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ÅRSRAPPORT 2020
Styrets beretning
Klubbens virksomhet omfatter aktivitet som idrettslag tilknyttet Norges Idrettsforbund.
Virksomheten er lokalisert i Stavanger kommune.
Styret i Stavanger Tennisklubb valgt på årsmøtet 27. mai 2020:
● Leder: John Baxter
● Nestleder: Line Hoff Nilsen
● Styremedlem: Kjetil Sommernes
● Styremedlem: Lars Gjerdåker
● Styremedlem: Pia Charlotte Mæhle
● Styremedlem: Veronica Westbø Tønnessen
● Varamedlem: Ole Dokka
● Varamedlem: Ola Sjøstrand

Varamedlemmene har vært invitert på alle styremøter og deltatt i samme omfang som ordinære
styremedlemmer.
Styret har i perioden avholdt månedlige formelle styremøter med unntak av juli. Den årlige
strategisamlingen for styret sammen med trenere og stab måtte utgå grunnet
corona-restriksjoner.
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Klubbdrift
Stavanger Tennisklubb er en av Norges største tennisklubber og et av Stavangers største
idrettslag. Ved utgangen av 2020 hadde klubben 945 medlemmer, som er 2,4% opp fra 923
medlemmer i 2019. Rundt halvparten av medlemmene er mellom 6 og 19 år.

Strategi og målsetting
I løpet av 2020 har styret og ansatte ikke fått muligheten til å gjennomføre den årlige
strategisamling, men har jobbet videre sammen med klubbens administrasjon for å videreføre
klubbens visjon og strategi som har et klart hovedmål:
Stavanger Tennisklubb sin målsetting er å være en foregangsklubb i Norge og ha engasjerte
ansatte, aktivt styre og ivrige medlemmer. Vår ambisjon er å utvikle det sportslige tilbudet i
regionen (være en “regionsklubb”), oppnå gode sportslige resultater – samt skape et kjekt og
inkluderende miljø for alle i klubben. Vi skal være blant de beste når det gjelder:
● Sportslig tilbud – for alle både bredde og topp
● Sportslig resultat – for junior og senior
● Sosial aktivitet – positivt og inkluderende miljø
● Kommunikasjon – eksternt og internt
● Anlegg – moderne og funksjonelle
● Økonomi og arbeidsplass – sunn drift med finansiell frihet
Konkrete årlige målsettinger for de 6 punktene over er spesifisert i STK sin handlingsplan. Denne er
oppdatert for 2021 og lagt som vedlegg til årsmøtepapirer 2021 (og også på STKs hjemmesider).

Klubbens organisasjonsplan
Styret har i 2020 jobbet etter organisasjonsplan som vist i figur nedenfor der alle
styremedlemmene har hatt spesifikke ansvarsområdet. Dette har på en god måte fordelt
arbeidsoppgavene til styret og sikret et bredt nedslagsfelt med stor arbeidsflate. Styret har et
ønske om å få flere av klubbens medlemmer engasjert i klubbdrift og de ulike komiteene. For
2020 lyktes dette i noen grad. Særlig for anleggskomiteen forventes mye arbeid framover, både
rundt Tennishuset og Hafrsfjord, og for å sikre både kapasitet og kompetanse vil det være viktig
å kunne trekke på ressurser blant alle klubbens medlemmer. De ulike styremedlemmenes
ansvarsområder er videre beskrevet i Klubbhåndboka.
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Drift
Klubbens hjemmeside www.stavangertk.no er en viktig informasjonskanal i klubben og sammen
med Facebook blir mye av klubbens informasjon delt på denne måten.
Også gjennom 2020 har klubben sett at online betalings- og bookingsystemet har fungert veldig
bra og ønsker å fortsette med dagens system.
Det siste året har vært krevende for medlemmer og ansatte i klubben. Vi har måttet stenge ned
hallen for aktivitet flere ganger og ikke fått gjennomført større arrangementer eller sosiale
samlinger. Vi har måttet permittere ansatte og hatt mange endringer i arbeidsrutiner. Klubben
har likevel klart å tenke nytt og komme med aktiviteter som har latt seg gjennomføre med godt
fokus på smittevern.
Cezar Johansson har som daglig leder i klubben sammen med resten av trenerteamet og de
ansatte videreført arbeidet med å løfte klubbens aktivitetstilbud enda ett hakk videre. Vi har et
svært bredt spekter av tilbud fra de aller yngste i TFO, til bredde i Tennisskolen og pensjonistog voksentennis. På turnerings- og arrangementssiden leverer vi i toppklasse. Vi vet at dette er
krevende og styret er svært tilfreds med arbeidet som er blitt gjort i 2020 og registrerer både
nytenkning og kontinuitet.
Våre faste trenere Ole Storhaug, Marius Tangen, Henning Frøystein, Rikhard Holmstrøm,
Christian Martinsson, Anna Stifanic og Dominik Hobacher. Februar 2020 ansatte klubben Urban
Ekstrøm som ny trener, han tok over for Anna Stifanic som da flyttet hjem til Sverige. De faste
trenerne har alle definerte ansvarsområder. I tillegg til det «faste trenerteamet» har vi et stort
team med trenere som går på timebasis og gjør en kjempejobb med alt fra TFO til Tennisskole.
Klubben har fortsatt jobben med å utdanne flere unge trenere som kan bidra til at vi får med
enda flere barn på kurs. Klubben har videreført satsingen på ungdomsmiljøet.
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I sum har vi en svært kompetent og komplementær trenergruppe med stor grad av kontinuitet.
Totalt utførte klubben i 2020 cirka 13 årsverk inkludert administrasjon og kiosk/medlemsservice.
Etter styrets oppfatning har arbeidsmiljøet i klubben vært bra. Det har ikke vært rapportert
skader eller ulykker på arbeidsplassen. Selskapet forurenser ikke det ytre miljøet.
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Sportslig aktivitet og resultat
Som nevnt over så er målsettingen til Stavanger Tennisklubb å
være en foregangsklubb. I hovedsak innebærer det å levere:
● Bredt aktivitetstilbud
● Medlemsservice som gir fornøyde medlemmer
● Gode sportslige resultater
● Sosialt og inkluderende miljø.

TFO og Tennisskolen
STK var den første tennisklubben i Norge med å tilby tennis fritidsordning (TFO) som alternativ
til SFO. Klubben har hatt som målsetting gjennom mange år å tilrettelegge for at flere barn skal
få mulighet og lyst til å spille tennis, der TFO har vært et av tiltakene. Antall barn som spiller
tennis i Stavanger Tennisklubb har hatt betydelig vekst de siste årene, og man ser nå resultatet
av arbeidet som startet for flere år siden. Det fokuseres på to ting: kvalitet og trivsel; barna skal
lære god teknikk som legger grunnlaget for å være i sporten i lang tid, samtidig som at det skal
være lystbetont og gøy.
Det er rundt 320 aktive barn under 12 år og 180 aktive ungdommer i klubben. Ved inngangen til
2020 har det aldri vært flere barn som spiller tennis og vi hadde ventelister på barn som ønsker
å delta – både på Tennisskolen og TFO denne trenden har fortsatt ut 2020.
Demografisk ser man at vi fortsatt har et potensial i å utvide «nedslagsfeltet» til hvor TFO-barna
bor. Siden den gang har økningen først og fremst vært fra barn i nærområdet.
2020 har vært året hvor vi har fokusert på en omorganisering av klubbens topptennistilbud og
full implementering av NTF sin Spillerguide med tilpassing til STK (STK-modellen). Selv i et
utfordrende år med flere nedstengninger har klubben forsøkt å holde fokus på ungdoms- og
voksenmiljøet.
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Vi har fortsatt fokus på å få flere til å spille mer enn en time i uken og status nå er at flertallet av
TFO-barna gjør dette. Vi ser også at fortsettelsesandelen for de med to treninger i uken er
høyere. Nesten alle barna tilknyttet STKs Tennisunivers høsten 2020 deltar fortsatt når
vårsemesteret starter. Flere ungdomsplaneter er blitt opprettet for å gi dem en tilhørighet og
sosialt tilbud.
STKs Tennisunivers dekker alle som går på Tennisskole i STK og bidrar til å ta bedre vare på
den enkelte som tennisspiller. Vi legger opp til en helhetlig utvikling av tennisspillerne våre som
også inkluderer tenniskamper. Vi er også tydelige på at man ikke trenger å delta i et NM for å
utfordre seg selv - planetcupene er lavterskel-turneringer hvor du får erfaring med kamp
innenfor uhøytidelige og oppbyggende rammer. Men det STKs Tennisunivers kanskje handler
aller mest om, er å knytte bånd til andre barn i tennisklubben. Vi arrangerer planetsamlinger for
å spleise spillere på tvers av treningsgruppene, sånn at man får spille og bli kjent med
jevnaldrende man ikke trener med til vanlig.

Konkurransetennis
Antall juniorspillere i klubben som er med i satsningsgruppene våre for konkurransetennis var i
2020 på 45 spillere i alderen 11 til 19 år. Klubbens konkurransegruppe reiser og spiller
turneringer nasjonalt og internasjonalt. Prestasjonsmessig pekte resultatene oppover i 2020.
Blant de yngste til og med 14 årsklassen har det vært fremskritt og man ser god utvikling blant
flere. Noen har også begynt å markere seg med gode internasjonale resultater og uttak til
landslaget.
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Aktivitetsnivået for de mest aktive i konkurransegruppen er meget bra selv om det har vært et
vanskelig år med betydelig mindre konkurranser pga. Covid. Implementering av ny to-delt
modell høsten 2020 har vist seg å være positivt og motiverende for å styrke topptennis. Denne
nye modellen ble innført som en konsekvens av at resultatene har uteblitt blant de eldste de
siste årene, men samtidig for ivareta målet om tennis livet ut.
NM innendørs:
·

u14 single Cecilie Johannessen Mæland Semifinalist

·

u14 single Kajsa Helgesen Semifinalist

·

u14 double Cecilie Johannessen Mæland og Kajsa Helgesen Vinnere

·

u14 double Lars Østbø Frafjord Vinner

·

u16 Sturle Hoff Skigelstrand og Daniel Olsen Kvartfinalister

NM utendørs
·

u14 single Cecilie Johannessen Mæland Semifinalist

·

u16 single Daniel Olsen Semifinalist
u16 double Sturle Hoff Skigelstrand Finalist

Lagtennis
Klubben stiller vanligvis med 4 herrelag og 2 damelag i det nasjonale seriespillet til Norges
Tennisforbund. 2020 ble et annerledes år og kun eliteserien ble arrangert i et avkortet format
uten fare for nedrykk.
STK lagene er en kombinasjon av junior- og seniorspillere og vi ser at lagtennisen knytter juniorog seniortennis sammen.
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Aktivitet og turneringer gjennomført i 2020
Stor lokal turneringsaktivitet er viktig både for å redusere reisevirksomhet og for å ha et godt
lokalt turneringstilbud for alle segmenter. Klubben ønsker å videreutvikle administrasjonens- og
trenerstabens idretts- og servicekompetanse. STK er ledende i Norge på
turneringsarrangement, både i forhold til antall gjennomførte turneringer, men også på den
kvalitative gjennomføringen. Vi jobber kontinuerlig med å bli enda bedre slik at vi kan
opprettholde vår status som en av landets aller beste turneringsarrangør og således bli
ytterligere attraktive.
2020 var det planlagt stor turneringsaktivitet, men dessverre ble året annerledes og klubben
måtte tenke alternative konkurranseformer som samlet færre folk og med lokal tilhørighet.
Turneringer 2020:
·

Tennis Europe U16

·

ITF U18

·

Juvesen vinter cup

·

Grand Prix 20.000

·

NC 14 - avlyst

·

NM u16 og u19 - flyttet fra vår til høst

·

Juvesen Vår cup -flyttet til sommerferien
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·

U10 & Race U12 - avlyst

·

Juvesen høst cup

·

Masters U14 U16 U19 - avlyst

·

TE U14 - avlyst

·

ITF U18 - avlyst

·

Grand Prix 30.000 - avlyst

·

U10 & Race U12 & Challenge U12 Julecup - kun lokal deltakelse

Regionale og sosiale arrangementer 2020:
·

Lagtennissamlinger

·

Multiturnering

·

Høstfest - avlyst

·

Sommerfest – avlyst

·

Mix turneringer

.

Drop-in med afternoon tea

·

Planet turneringer & Samlinger ca. 1 hver måned

·

Red Orange Green (ROG) Tour, to ganger - avlyst

Klubbturer/Gruppeturer i 2020:
·

NTF cup Oslo - avlyst

·

Sverige tur – byttet ut med treningsleir på Gjøvik

·

NM Frognerparken – alle klasser

·

Treningsleir i Tyrkia i høstferien - avlyst

·

Treningsleir i Kroatia for lagtennisspillere i mai - avlyst

·

Kristiansandstur for Merkurgruppens oransje spillere - avlyst

·

Treningsleir i Sverige for tennisskolen - avlyst
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Anlegg
Klubben disponerer i dag 8 innendørsbaner på Tjensvoll og 4 utendørsbaner på Madla. På
innendørsbanene er utnyttelsesgraden tilnærmet 100 % innenfor kjernetiden 14.00-21.00.
Hafrsfjordbanene holdt bra kvalitet gjennom 2020 og anlegget fremstår i dag som attraktivt, men
med for liten kapasitet. Klubben søkte i 2019 kommunen om å utvide anlegget på Hafrsfjord
med 2 nye baner. Saken ble godkjent av Stavanger kommune men fikk avslag av
Statsforvalteren i Rogaland før sommeren i fjor. Styret evaluerer nå hva som er aktuelle
muligheter for å få bedre banekapasitet utendørs.
På Hafrsfjord er klubbhuset fra tidlig 1980-tall i en dårlig forfatning. Styret har gjennom det siste
året gjort vurderinger rundt hva som må gjøres av oppgradering, eventuelt om det er mest
hensiktsmessig å vurdere nybygg. Dette arbeidet vil fortsette i 2021.
Tennishuset på Tjensvoll har de siste årene blitt betydelig oppgradert og i løpet av 2020/21 har
både resepsjonsområdene, styrkerommet og tribune, og ikke minst hallene blitt betydelig
oppgradert med møbler, maling og utstyr. Vi har her hatt en fantastisk dugnadsgjeng med
foreldre fra konkurransegruppene i spissen, i tillegg til primus motorer fra trenergruppa.
Fantastisk, og tusen takk alle!
Klubben følger kommunen tett rundt arbeidet som Idrettsavdelinga gjør mot en
“mulighetsstudie” for Tjensvoll-området. Dette er av avgjørende betydning for hvilke muligheter
og framtidsplaner klubben kan planlegge for. Det siste vi har hørt er at Idrettsavdelinga vil ha et
første utkast i forkant av sommerferien og neste skritt er å involvere områdebrukere (inkl STK).
Klubben jobber for at vi også på lang sikt vil holde til på Tjensvoll og den langsiktige
målsetningen til klubben er at vi må ha et anlegg som gir muligheter for vekst. Vi trenger
således areal for utviding av banekapasitet. Styret mener dette vil gi grunnlag for videre
sportslig utvikling samtidig som at klubben også vil kunne bedre tilbudet til alle medlemmer og gi
økt tilhørighet og et bedre miljø. Som del av disse planene er opprettelse av padelbaner, og
klubben ønsker med det å gi våre medlemmer tilbud om å spille padel.
Dette arbeidet er videre forklart og detaljert i STK sin strategi og handlingsplan.
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Regnskap 2020 og budsjett 2021
Klubbens soliditet er god med et stort aktivitetsnivå og høy utnyttelse av banene. Klubben har
gjennom 2020 opprettholdt den positive trenden fra 2019 der vi etter flere år med underskudd
også i år får et overskudd. Dette i et utfordrende år med pandemi og nedstenging av aktivitet.
Både støtte fra medlemmer, nasjonal krisepakke og grep for god kostnadskontroll har gjort at
klubben kan vise til et resultat etter avskrivninger på et overskudd på kr 564.099 (mot budsjett
kr 597.009).
I skrivende stund har klubben endelig fått åpnet hallen for voksne og banebooking. Men med
flere nedstengninger i år har klubben allerede hatt et tap på nærmere kr 500.000. Klubben har
gjort tiltak for å generere ny inntekt og spare på utgifter. Aktivitetsnivået og medlemstallet er
stadig i vekst noe som er positivt for økonomien.
Som beskrevet under anlegg fikk ikke klubben gjennomslag for utvidelse av uteanlegg og kr
400.000 av 2020 overskuddet var budsjettert til nedbetaling av to nye utebaner. Derav kommer
forslaget fra styret for oppretting av sparekonto (vedlegg 5).
Vi ønsker like fullt å budsjettere med et ganske høyt overskudd for å sikre god likviditet og evne
til å dekke uforutsette tap grunnet covid-19 nedstengning, og også for å gjøre avsetninger som
beskrevet under forslaget om opprettelse av sparekonto.
Styret anbefaler derfor at klubben budsjetterer med et overskudd for 2021 på kr 623.951 med
totalt 10.27 mln kr i inntekter og 9.64 mln kr i utgifter (se vedlegg 1 for detaljer).
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Avsluttende kommentar
Styret vil avslutningsvis takke alle medlemmer, ansatte og interessenter til klubben for et meget
godt samarbeid. Vi ønsker også å takke for tålmodigheten og forståelsen i denne vanskelige
perioden. Det høye aktivitetsnivået, det positive engasjement og det konstruktive samarbeidet
motiverer til fortsatt innsats for å legge forholdene til rette slik at alle som vil spille tennis skal
kunne drive idretten med størst mulig utbytte og ha mulighet for å oppnå et prestasjonsnivå i
samsvar med egne ambisjoner.

Stavanger, mai 2021

Styret i Stavanger Tennisklubb

John Baxter (leder)

Line Hoff Nilsen (nestleder)

Pia Charlotte Mæhle (medlem)

Lars Gjerdåker (medlem)

Kjetil Sommernes (medlem)

Veronica Westbø Tønnesen (medlem)

Ole Dokka (varamedlem)

Ola Sjøstrand (varamedlem)
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Vedlegg 1: Regnskap 2020 og budsjett 2021
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Vedlegg 2: Styrets forslag til medlemskontingent 2021
Styret ber også om at årsmøter gir endringen en tilbakevirkende kraft fra 1. jan 2020 for
medlemskontingent allerede betalt for inneværende år.
Medlemskap 2021
Familie

kr. 3.300

Senior/pensjonist

kr. 2.300

Junior/student

kr. 750

Vedlegg 3: Handlingsplan 2021
Vedlagt som eget dokument på hjemmesiden.

Vedlegg 4: Kontrollkomiteens rapport
Kontrollkomiteen vil selv presentere sin rapport i årsmøtet.
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Vedlegg 5: Oppretting av sparekonto
Styret i STK gjer framlegg om at årsmøtet vedtek oppretting av ein spesifisert sparekonto for
midlar som går utover krav til eigenkapital til klubben:
●
●

●

Eigenkapital pr 31. desember som er utover målsetjing for eigenkapital skal årvisst
overførast til denne kontoen
Bruk av midlar på denne sparekontoen skal vera øyremerkt og godkjent av årsmøtet
eventuelt ekstraordinært årsmøte. Tema kan til dømes vera: «Nytt klubbhus på
Hafrsfjord», eller «Utviding av Tennishuset», eller «Arrangementsfond»
Fyrste overføring skjer umiddelbart i etterkant av årsmøtet for 2021, basert på
årsrekneskap 2020

Styret føreslår øyremerking av midlar på nyoppretta sparekonto til «Nytt klubbhus på
Hafrsfjord». Endeleg vedtak om igangsetjing må opp på neste årsmøte, eventuelt
ekstraordinært årsmøte.
Styret føreslår at årsmøtet godkjenner 2021 budsjettpost for prosjektering av nytt klubbhus med
inntil kr 100.000.
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Vedlegg 6: Kjell Arne Grini - Gullkort
Bakgrunn:
Gullkort har vært et populært alternativ for aktive medlemmer som ønsker å spille
utenom ordinær åpningstid. Denne ordningen har ikke blitt videreført i 2020 når ønsket
om fornying er blitt fremmet. Årsaken skal være at enkelte har misbrukt ordningen enten
ved ikke å ha et gyldig Gullkort eller ved å la andre som ikke har Gullkort spille uten å
betale. Ansatte som tar kontroller har også følt et ubehag å konfrontere spillere om
manglende betaling.
Forslag:
Årsmøtet i Stavanger tennisklubb ber styret og administrasjonen om å videreføre
ordningen om Gullkort i Stavanger Tennisklubb.
Begrunnelse:
De som har hatt Gullkort og ikke kunnet fornye den, savner ordningen. Grunnideen om
å utnytte banene utenom normal åpningstid er en svært riktig tanke da den holder oppe
interessen, gjør at flere har råd til å spille så mye en vil samtidig som ferdighetene
bedres.
For å kunne forsette med ordningen og å gjøre den attraktiv for alle parter foreslås
følgende tiltak:
1. Forslagsstiller tar på seg rollen som kontaktperson, sørger for at ordningen blir
forstått og ikke misbrukt.
2. Alle som søker Gullkort for første gang må kontakte forslagsstiller for å brifes på
ordningen og konsekvenser. Misbruk kan straffes med inndragelse av Gullkort og
utelatelse fra ordningen i et år.
3. Mistanke om misbruk meldes forslagsstiller som følger opp saken.
4. En kan søke på gullkort for 3 måneder eller ett år om gangen.
5. Hovedregelen for bruk av Gullkort er at bare Gullkortinnehavere kan spille
sammen.
6. Hvis en ikke gullkort eier spiller, må den som har bestilt banen selv vippse/betale
vedkommendes kostnad før timen.
Styrets innstilling:
Styrets anbefaling er positiv til innspill for å forbedre og teste ut bruken av gullkort og for
å videreføre ordningen for gullkort. Nye Gullkort-vilkår skal bestemmes ut fra med
hensyn til å oppmuntre til best mulig bruk av klubbens fasiliteter.
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Vedlegg 7: Laila Frette - Fast ansettelser
Begrunnelse:
Per mai-21 har Stavanger tennisklubb ifølge hjemmesiden 945 medlemmer og 8
heltidsansatte trenere. Medlemstallet har vært stabilt (og økende) de siste årene.
Ved å følge klubben gjennom noen år har vi erfart at noen trenere har fast ansettelse
mens noen er midlertidig ansatt til tross for at de har jobbet sammenhengende flere år i
klubben.
Arbeidsmiljøloven §14-9 anbefaler at hovedregel for ansettelse skal være fast
ansettelse med den forutsigbarhet dette gir både for den enkelte, for planlegging av
økonomi, sosiale rettigheter, samt inkludering i arbeidsmiljøet.
Da vi tidligere har stilt spørsmål om dette har vi fått vite at det er tillatt å gjøre unntak:

2e) For idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte
idretten
Paragrafen har imidlertid også med:
Arbeidsgiver skal minst en gang per år drøfte bruken av midlertidig ansettelse etter
bestemmelsene med de tillitsvalgte, blant annet grunnlaget for og omfanget av slike
ansettelser, samt konsekvenser for arbeidsmiljøet.
Forslag:
Årsmøtet i Stavanger Tennisklubb ber om at styret gjennomgår de ansattes
arbeidsavtaler med sikte på å redusere bruk av midlertidige kontrakter.
Bakgrunn:
Vi tenker at tiden er moden for å se på arbeidsavtalene til våre trenere. Vårt ønske er at
de som hovedregel bør tilbys fast stilling etter at deres prøveperiode er over. Dette vil
avspeile vår respekt for jobben de utfører for oss i en av Norges største tennisklubber.
Styrets innstilling:
Styrets innstilling er positiv til forslag å gjennomgå de ansattes arbeidsavtaler. Klubben
må bevare et fornuftig hensyn til fleksibilitet mot forutsigbarhet, samt arbeidsmiljøet som
vi ønsker å ivareta.
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Vedlegg 8: Stavanger Tennisklubb - innstilling til valg
Valgkomiteens innstilling:
Styret
·

Styreleder: John Baxter (gjenvalg)

·

Nestleder: Pia Charlotte Mæhle (ny rolle, styremedlem i 2020)

·

4 styremedlemmer:
o Styremedlem: Lars Gjerdåker (gjenvalg)
o Styremedlem: Veronica Tønnessen (gjenvalg)
o Styremedlem: Kjetil Sommernes (gjenvalg)
o Styremedlem: Camilla Johannessen Mæland (ny)

·

2 varamedlemmer:
o Varamedlem: Ole Dokka (gjenvalg)
o Varamedlem: Ola Sjøstrand (gjenvalg)

Note: Styret velges som følger: styreleder, individuelt, nestleder individuelt, styremedlemmer
som gruppe, varamedlemmer som gruppe
Revisor:
● KPMG
Kontrollkomite:

·

Leder: Karl Petter Aartun (ny)

·

Medlem: Egil Undem (ny)

·

Varamedlem: Inge Bjørkevoll (ny)

Ev. representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet
● Styret gis fullmakt til å utnevne representanter

Styrets innstilling:
Valgkomite:
Laila Frette (leder), Line Hoff Nilsen (ny), Sturle Tvedten (ny), Karoline Trondsen (vara)
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