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Agenda for årsmøtet 2022:
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 2021
b. Revisors rapport
c. Kontrollkomites rapport
6. Behandle innkomne forslag og saker
7. Fastsette medlemskontingent 2022
8. Vedta idrettslagets budsjett og organisasjonsplan
9. Vedta klubbens handlingsplan
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

2

ÅRSRAPPORT 2021
Styrets beretning
Klubbens virksomhet omfatter aktivitet som idrettslag tilknyttet Norges Idrettsforbund.
Virksomheten er lokalisert i Stavanger kommune.
Styret i Stavanger Tennisklubb valgt på årsmøtet 21. mai 2021:
● Leder: John Baxter
● Nestleder: Pia Charlotte Mæhle
● Styremedlem: Kjetil Sommernes
● Styremedlem: Lars Gjerdåker
● Styremedlem: Camilla Johannesen Mæland
● 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. I tillegg til den
årlige strategisamlingen for styret sammen med trenere og stab.
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Klubbdrift
Stavanger Tennisklubb er en av Norges største tennisklubber og et av Stavangers største
idrettslag. Ved utgangen av 2021 hadde klubben 1124 medlemmer, som er 18,9% opp fra 945
medlemmer i 2020. Rundt halvparten av medlemmene er mellom 6 og 19 år.

Strategi og målsetting
I løpet av 2021 har styret og ansatte jobbet med å løse kapasitets-utfordringen i klubben. Mye
arbeid er blitt lagt ned mot utvidelse av anlegg både utendørs og innendørs. Samtidig har vi sett
på bedre løsninger for organisering av treninger for å kunne aktivisere flest mulig på de flatene
vi har i dag.

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 2022 og lagt som vedlegg til årsmøtet 2022 (og også på STKs hjemmesider).

Klubbens organisasjonsplan
Styret har i 2021 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
2021 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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Figur 1: Org. kart

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. Spond har blitt et viktig
kommunikasjonsverktøy for klubben.
Også gjennom 2021 har klubben sett at online betalings- og bookingsystemet har fungert veldig
bra og ønsker å fortsette med dagens system.
2021 var et utfordrende år med tanke på pandemien og klubben har måttet drive med
restriksjoner og noen nedstenginger for noen grupper. Dette har også hatt innvirkning på
økonomien. Klubben har likevel klart å komme seg gjennom et tøft år med god smittevern og
opprettholdt et høyt aktivitetsnivå.
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 2021 og registrerer både
nytenkning og kontinuitet. Cezar har i år valgt å slutte i klubben for å begynne i ny stilling i
Norges Tennisforbund. Klubben er ekstremt glad og fornøgd med arbeidet som Cezar har utført
over mange år for STK. I tiden med Cezar som daglig leder har klubben blitt bedre på de aller
fleste fronter og styret ønsker med dette å rette en stor takk til Cezar og vil samtidig ønske han
lykke til i arbeidet for forbundet.
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Våre faste trenere Ole Storhaug, Marius Tangen, Henning Frøystein, Christian Martinsson,
Oscar Barrios Torres, Urban Ekstrøm. I 2021 ansatte klubben Christina Landvik Nasr som
Administrativ leder, en ny stilling som skal avlaste daglig leder som igjen skal kunne bidra mer
inn på det sportslige. De faste trenerne har alle klart 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.
I sum har vi en svært kompetent og komplementær trenergruppe med stor grad av kontinuitet.
Totalt utførte klubben i 2021 cirka 13 årsverk inkludert administrasjon og
resepsjons/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 350 aktive barn under 12 år og 150 aktive ungdommer i klubben. Ved inngangen til
2021 har det aldri vært flere barn som spiller tennis og vi har ventelister på barn som ønsker å
delta – både på Tennisskolen og TFO. Denne trenden har fortsatt ut 2021.
2021 har vært året hvor vi har fokusert på en omorganisering av klubbens topptennistilbud og
full implementering av NTF sin Spillerguide med tilpassing til STK. 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 2021 deltar fortsatt når
vårsemesteret starter.
I og med at klubbens kapasitet er sprengt har klubben organisert vesentlig mindre
introduksjonskurs for voksne og ungdom. Klubben har fokusert på å gi de nåværende
medlemmene et god nok tilbud og samtidig klart å oppretthold rekrutteringen for de aller yngste.
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
2021 på 45 spillere i alderen 11 til 19 år. Klubbens konkurransegruppe reiser og spiller
turneringer nasjonalt og internasjonalt. Prestasjonsmessig har resultatene i 2021 steget veldig i
forhold til 2020 som også var et godt år. Blant de yngste til og med 14 årsklassen har det vært
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fremskritt og man ser god utvikling blant flere. Noen har også begynt å markere seg med gode
internasjonale resultater og uttak til landslaget.
Aktivitetsnivået for de mest aktive i konkurransegruppen er meget bra selv om det har vært et
vanskelig år med betydelig mindre konkurranser pga. Covid.

Norgesmester 2021 Senior Dorthea Faa Hviding

Junior 2021:
NM innendørs:
u16 single Cecilie Johannessen Mæland Semifinalist
u16 single Kajsa Helgesen Semifinalist
u16 double Cecilie Johannessen Mæland og Kajsa Helgesen Finalister
u16 Sturle Hoff Skigelstrand Norgesmester
u19 double Daniel Erlend Baxter Norgesmester
NM utendørs
u16 single Cecilie Johannessen Mæland Semifinalist
u16 double Kajsa Helgesen og Cecilie Johannessen Mæland Semifinalister
u16 double Sturle Hoff Skigelstrand Norgesmester
u16 mix double Cecilie Johannessen Mæland og Sturle Hoff Skigelstrand Semifinalister
u19 double Daniel Erlend Baxter og Mats Albert Kamps Semifinalister
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Lagtennis
Klubben stiller med 4 herrelag og 3 damelag i den nasjonale seriespillet til Norges
Tennisforbund. Resultatene i 2021 gikk fra glede på damesiden med finaleplass i eliteserien til
sorg for herrene sitt elitelag som rykket ned til første divisjon.
STK lagene er en kombinasjon av junior- og seniorspillere og vi ser at lagtennisen knytter juniorog seniortennis sammen.

Aktivitet og turneringer gjennomført i 2021
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.
2021 var det planlagt stor turneringsaktivitet, men dessverre startet året noe annerledes og
klubben måtte tenke alternative konkurranseformer som samlet færre folk og med lokal
tilhørighet. Høsten lettet restriksjonene og klubben fikk gjennomført større arrangement.
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Turneringer 2021:
Tennis Europe U16 - avlyst
ITF U18 - avlyst
Juvesen vinter cup - flyttet til mai
Grand Prix 20.000 - avlyst
NC u13 - avlyst
NC u16 jenter
NM u12 og u14 - flyttet fra vår til høst
Ultimate Challenge Påske
Påskedouble
Juvesen Vår cup -flyttet til sommerferien
Juvesen høst cup
NC u16 jenter
Masters U14 U16 U19
TE U14
ITF U18
Grand Prix 30.000
U10 & Race U12 & Challenge U12 Julecup - kun lokal deltakelse
Regionale og sosiale arrangementer 2021:
Lagtennissamlinger - avlyst
Multiturnering
Høstfest - avlyst
Sommerfest – avlyst
Mix turneringer
Drop-in med afternoon tea
Planet turneringer & Samlinger ble noen samlinger ikke like mange som ønsket
Red Orange Green (ROG) Tour, to ganger - avlyst en gang på våren. Arrangert uten foreldre
på høsten.
Klubbturer/Gruppeturer i 2021:
NTF cup Oslo - avlyst
Sverige tur – byttet ut med treningsleir på Gjøvik
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NM Frognerparken – alle klasser
Treningsleir i Tyrkia i høstferien - avlyst
Treningsleir i Kroatia for lagtennisspillere i mai - avlyst
Treningsleir for voksne høsten

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 2021 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 i forkant av sommeren 2020. Styret jobber videre for at arealplan for
utebaner blir utvidet til også å inkludere areal for to nye baner.
På Hafrsfjord er klubbhuset fra tidlig 1980-tall i en dårlig forfatning. På årsmøtet 2021 ble det
vedtatt at styret skulle se på muligheter for å få til et nybygg på området. Etter møter med
kommunen så vi at dette var en utfordrende prosess å gå gjennom. Hvis alt hadde gått etter
plan så hadde vi tidligst fått lov til å starte å bygge våren 2025. Det er derfor blitt vedtatt i styret
at vi ønsker å gjøre lett oppussingsarbeid på klubbhuset de neste årene for å få opp
standarden, og så må en mer langsiktig løsning komme på sikt
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.
Styret har jobbet lenge med å få lande en avtale som sikrer STK langsiktighet på
Tjensvoll-området. Utallige møter har blitt avholdt med kommuneadministrasjonen, politikere og
gruppeledere i mange år. Dette arbeidet har i år vist seg å vre verdt all innsats. Kommunen har
nå flertallsvedtak på at tennishallene skal bli på Tjensvoll og ikke minst få en reell oppfriskning
samt utvidelse med to nye tennisbaner og padelbaner, hvorav den ene tennisbanen skal være
en center court med internasjonale mål. Som beskrevet i handlingsplanen vil styret følge opp
denne prosessen med kommunen og fortsette å jobbe med å få til en utvidelse også på
uteanlegget.
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Regnskap 2021 og budsjett 2022
Klubbens soliditet er god med et stort aktivitetsnivå og høy utnyttelse av banene. Klubben har
gjennom 2021 opprettholdt den positive trenden fra 2020 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 245.379 (mot budsjett
kr 623.951). Allerede på årsmøtet i 2021 etter at budsjettet var satt, visste vi at justeringer i
budsjettet var nødvendige etter en tøff start på året med pandemi og lite aktivitet. I årsmøtet
2021 ble det vedtatt å protokollføre at helt realistisk kan vi håpe på et overskudd mellom to til tre
hundre tusen.
Vi ønsker for 2022 like fullt å budsjettere med et ganske høyt overskudd for å sikre god likviditet,
og også for å gjøre avsetninger til anleggsprosjekt som vil komme i fremtiden.
Styret anbefaler derfor at klubben budsjetterer med et overskudd for 2022 på kr 406.979 med
totalt 10.60 mln kr i inntekter og 10.20 mln kr i utgifter (se vedlegg 1 for detaljer).

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. Det er en spennende fremtiden som klubben går i møte på
anleggsfronten og vi gleder oss til første spadetak blir tatt på Tjensvoll-området. Styret skal
jobbe videre for å få det beste tennisanlegget i Norge i Stavanger.

Stavanger, mars 2022
Styret i Stavanger Tennisklubb
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5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
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6. Behandle innkomne forslag og saker

7. Fastsette medlemskontingent 2022
Styret ønsker for 2022 å holde kontingent uendret og således lik 2021.
Medlemskap 2021
Familie

kr. 3.300

Senior/pensjonist

kr. 2.300

Junior/student

kr. 750
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8. Vedta idrettslagets budsjett og organisasjonsplan
Budsjett:
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Organisasjonsplan

Etter som at daglig leder Cezar Johansson har sagt opp i år. Ber styret om fullmakt til å kunne gjøre
eventuelle endringer i organisasjonsplanen for å best mulig kunne tilpasse klubbens drift i fremtiden. Det
er flere modeller som kunne ha passet inn. Hvor daglig leder rollen som er i dag blir delt opp i en
administrativ leder som tar den daglige driften og en sportslig leder som har overordnet ansvar for det
sportslige. Og hvor begge rapporterer til styret fra sin avdeling. Styret har ikke kommet frem til hvilken
løsning som er best. Dette er en prosess det nye styret må fortsette med.

9. Vedta klubbens handlingsplan
Vedlagt som eget dokument på hjemmesiden.
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10. Valg
Valgkomiteens innstilling:
Styret
·

Styreleder: Line Hoff Nilsen (ny)

·

Nestleder: Pia Charlotte Mæhle (gjenvalg)

·

4 styremedlemmer:
o Styremedlem: Lars Gjerdåker (gjenvalg)
o Styremedlem: Ola Sjøstrand (gjenvalg)
o Styremedlem: Petra Humppila Nordbø (ny)
o Styremedlem: Carl Fredrik Hjelle (ny)

·

2 varamedlemmer:
o Varamedlem: Søren Frank (ny)
o Varamedlem: Trudie Scholman (ny)

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

·

Leder: Karl Petter Aartun (gjenvalg)

·

Medlem: Laura Gil Martens (ny)

·

Varamedlem: Inge Bjørkevoll (gjenvalg)

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

Styreleder; Laila Frette (gjenvalg)
Medlem: Veronica Tønnessen (ny)
Medlem: Sturle Tvedten (gjenvalg)
Vara: Kjetil Sommernes (ny)
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