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Agenda for årsmøtet 2023:  

1. Godkjenne stemmeberettigede  

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden  

3. Velge dirigent/møteleder, referent, samt to medlemmer til å underskrive 

protokollen  

4. Behandle tennisklubbens årsmelding  

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand  

a. Regnskap 2022 

b. Revisors rapport  

c. Kontrollkomites rapport  

6. Behandle innkomne forslag og saker  

7. Fastsette medlemskontingent 2024  

8. Vedta idrettslagets budsjett og organisasjonsplan  

9. Vedta klubbens handlingsplan  

10. Valg: 

a. Styrets leder  

b. Styrets nestleder  

c. Øvrige fire styremedlemmer  

d. To varamedlemmer til styret  

e. Revisor  

f.  Ev. representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet  

g. Kontrollkomité med leder og to medlemmer  

h. Valgkomite med leder, to medlemmer og et varamedlem 
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ÅRSRAPPORT 2022  

Styrets beretning 

Klubbens virksomhet omfatter aktivitet som idrettslag tilknyttet Norges Idrettsforbund. 

Virksomheten er lokalisert i Stavanger kommune.  

Styret i Stavanger Tennisklubb valgt på årsmøtet 24. mars 2022:  

● Leder: Line Hoff Nilsen 

● Nestleder: Pia Charlotte Mæhle  

● Styremedlem: Ola Sjøstrand 

● Styremedlem: Lars Gjerdåker 

● Styremedlem: Petra Humppila 

● Styremedlem: Carl Fredrik Hjelle  

● Varamedlem: Søren Frank 

● Varamedlem: Trudi Scholman 

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 2022 hadde klubben 1102 aktive medlemskap fordelt slik: 

 

 0-12 år 13-19 år 20+  Totalt 

Kvinner  147 101 244  492 

Menn  193 117 300  610 

Totalt  340 218 544 1102 

 

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 et regionalt kraftsenter), 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 2023 og lagt som vedlegg til årsmøtet 2023 (og også på STKs 

hjemmesider).  

Klubbens organisasjonsplan  

Styret har i 2022 jobbet etter organisasjonsplan som vist i figur nedenfor der alle 

styremedlemmene har hatt spesifikke ansvarsområder. 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 

2022 lyktes dette til en viss 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 har fått ett løft og nytt utseende med god hjelp av 

Trudie Scholman. Hun har videreført arbeidet og gitt opplæring til administrativ leder som sørger 

for at sidene er oppdaterte og at informasjon lettere når ut til alle interesserte. Medlemsregister 

er flyttet over i Spond for en bedre oversikt, samt enklere betalingsløsninger knyttet til 

kontingenter og påmeldinger på treninger og øvrige arrangement. 

Gjennom 2022 har klubben sett at online betalings- og bookingsystem har fungert veldig bra og 

ønsker å fortsette videre i 2023 med dagens system.  

Ole Storhaug 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 pensjonist- og 

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 2022 og registrerer både 

nytenkning og kontinuitet.  

Trenerstaben til Stavanger Tennisklubb er utvidet og vi har nå følgende fast ansatte: 

Marius Tangen, Christian Martinsson, Urban Ekstrøm, Karen Sundøy, Anna Larkina, Milos 

Herceg, Leonard Faa Hviding, Behnaz  Faramarzi og Henning Frøystein (tilbake i 50%-stilling 

som barne- og ungdomsansvarlig). Ole C. Reier 30 % trenerutdanning. 
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Figur : Utdrag fra medlemsundersøkelse 

Figur : Utdrag fra medlemsundersøkelse 

 

I sum har vi en svært kompetent og komplementær trenergruppe med stor grad av kontinuitet. 

Totalt utførte klubben i 2022 ca. 14 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.  

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. 
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TFO og tennisskole barn/ungdom 

STK var den første tennisklubben i Norge med å tilby tennisfritidsordning (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.  

 

I TFO fokuseres det 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 340 aktive barn under 12 år og 150 aktive ungdommer i klubben. Ved inngangen til 

2022 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 økte populariteten av tennis for barn og 

ventelistene til STK ble det også skrevet om i Stavanger Aftenblad høsten 2022.  

Henning Frøystein kom tilbake fra 11 måneders permisjon 1/8-22, og har sammen med 

Christian Martinsson ledet TFO og tennisskole for barn og ungdom.   

Fokus har vært å jobbe med den røde tråden i spillerutviklingen på blått, rødt, oransje og grønt 

nivå. 

Vi er heldige som har mange flinke trenere i staben som gjør at vi i 2022 har kunnet ha over 300 

barn og ungdom i ukentlig trening. Stor takk til Behnaz, Oscar, Gunnar, Milos, Leo, Anna, 

Urban, Cezar, Christian, Ole, Lars, Ella Marie, Marie, Caroline, Erling, Ivo, Thomas, Sindre, 

Solveig, Vilde, Veronica, Anna, Karen, Herman og Marius for arbeidsinnsatsen som gjør at vi 

har tennis-Norges største barne- og ungdomsavdeling – totalt 600 plasser til sammen på TFO 

og tennisskolen.   

Vi klarer dessverre ikke å gi et tilbud til alle nye som vil begynne. Vi opplever stor tilstrømning, 

og dessverre må mange vente lenge før vi finner ledig kapasitet. De som er med, har til 

gjengjeld et stort aktivitetstilbud, med både fredagsdrop-in, helgesamlinger av ulike slag og 

diverse turneringer.    

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.  

 



   

 

8 

Konkurransetennis 

Antall juniorspillere i klubben som er med i satsningsgruppene våre for konkurransetennis var i 

2022 på 45 spillere i alderen 11 til 19 år. Klubbens konkurransegruppe reiser og spiller 

turneringer nasjonalt og internasjonalt. Prestasjonsmessig har resultatene i 2022 steget veldig i 

forhold til 2021 som også var et godt år. 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. 

 

Resultater: 

• NM 16 innendørs Cecilie Mæland NM 16 utendørs Kajsa Helgesen 

• Semifinaler i NM Senior Single, Kajsa Helgesen inne og ute, Cecilie Mæland inne. 

• NM finalist inne og NM semifinale ute, Sturle Skigelstrand. 

• Lars Frafjord vinner Masters 16 på hjemmebane 

• Mikal Olsen vinner Masters 15 på hjemmebane 

• 35 deltakere i NM14 og Landsturnering 12 innendørs. 

• 13 deltakere i NM16 og NM19 innendørs i Bergen. 

• 33 deltakere fra STK som deltar i NM utendørs i Frognerparken. Klubben har i løpet av 

2022 fått flere spillere med poeng på internasjonal ranking. 

  

Lagtennis 

Klubben stiller med tre herrelag og to damelag i det nasjonale seriespillet til Norges 

Tennisforbund.   

STK lagene er en kombinasjon av junior- og seniorspillere og vi ser at lagtennisen knytter junior- 

og seniortennis sammen. 

Herrer 1 rykker opp til eliteserien der vi har Sturle Hoff Skigelstrand, Cezar Johansson, Lars 

Vattøy, Marius Krogseth Tangen, Urban Ekstrøm, Mikal Olsen, Ole Helliesen Ramsland som er 

delaktig i laget. 

  

Damer 1 holder eliteserieplassen sin til 2023 sesongen. 

Damelaget bestod av Sofie Tjøstheim, Ylva Landa, Cecilie Mæland, Kajsa Helgesen, Anna 

Larkina, Ida Holmer, Lydia Lundetræ. 

 

Voksne 

Klubben har i løpet av 2022 videreutviklet tennistilbudet til voksne med et stort utvalg drop-in 

timer både morgen, formiddag og helgetilbud. Flere tilpassede turneringer for voksne er 

arrangert. Klubben har i tillegg arrangert to åpne utenlandsturer for voksne.  



   

 

9 

Skoletennis 

Klubben har i 2022 fått enda flere “skolespillere” tilknyttet idrettslinjen på St. Svithun og Wang. 

Totalt ca. 25 spillere trener nå ukentlig på formiddag gjennom skoletilbud. 

 

Aktivitet og turneringer gjennomført i 2022 

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 dermed bli 

ytterligere attraktive.  

 

Turneringer 2022: 

• Tennis Europe U16 avlyst grunnet covid 

• ITF U18  

• Juvesen vinter cup inkl GP, deltakerrekord 300 spillere 

• NC U16 jenter 

• NM U12 og U14  

• Juvesen vår cup  

• Juvesen høst cup  

• NC U16 jenter 

• Masters U13-U16 

• TE U14 

• ITF U18 

• Grand Prix 30.000 

• U10 & Race U12 & Challenge U12 Julecup – stor nasjonal deltakelse 

Flere turneringsledere er opplært og klubben er godt rustet til å påta seg både små og store 

arrangement i fremtiden. 

Klubben har i løpet av 2022 tatt i bruk egen turneringsapp. 

Regionale og sosiale arrangementer 2022: 

• Lagtennissamlinger  

• Multiturnering 

• Samlinger og lagturneringer i samarbeid med naboklubber 

• Mix turneringer 

• Drop-in med afternoon tea 
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• Planet turneringer & samlinger  

• Red, Orange og Green (ROG) Tour, to ganger - avlyst en gang på våren. Arrangert 

uten foreldre på høsten.  

Klubbturer/Gruppeturer i 2022: 

 

• Tur til Sverige for juniorer arrangert, totalt 36 deltakere i konkurransegruppen 

• NM Frognerparken – alle klasser 

• Treningsleir for totalt 55 medlemmer i alle aldersgrupper i Kroatia 

• Treningsleir for voksne til Spania i høst med 10 deltakere. 

 

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 2022 og anlegget fremstår i dag som attraktivt, men 

med for liten kapasitet. Klubben søkte i 2019 kommunen om å utvide anlegget på Hafrsfjord 

med to nye baner. Saken ble godkjent av Stavanger kommune, men fikk avslag av 

Statsforvalteren i Rogaland i forkant av sommeren 2020. Gjennom året 2022 jobbet styret 

videre for at kommunens revisjon av arealplan skulle definere 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. Dette vedtaket står seg fortsatt, 

og videre større oppgradering bør sees i lys av ev utvidelse med to nye baner. 

Tennishuset på Tjensvoll har de siste årene blitt betydelig oppgradert og både 

resepsjonsområdene, styrkerommet og tribune, og har ikke minst hallene blitt 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 viste seg i 2022 å være 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. Neste steg for kommunen er 

ferdigstille en mulighetsstudie for hele Tjensvollområdet, som da inkluderer Idrettshallen, 

Expohallen, Tennishuset i tillegg til andre anlegg og tilgjengelig areal. Dette arbeidet har tatt 

lang tid og styret er bekymret for framdriften med arbeidet fra kommunen sin side. Riktignok er 

det satt en prosjektleder på arbeidet, men like fullt opplever vi stadige utsettelser fra 
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avdelingene i Eiendom og Idrett i kommunen. Styret vil holde fram med tett oppfølging opp mot 

kommunen og må kontinuerlig vurdere videre kontakt med politikerne for å sikre nødvendig 

progresjon.  

 

Regnskap 2022 og budsjett 2023 

 

Resultatet for 2022 (2021 i parentes) 

Klubbens soliditet er god med et stort aktivitetsnivå og høy utnyttelse av banene. Klubben drives 

godt og vi har lagt bak oss flere år med positive resultater. Dessverre endte 2022 noe svakere 

enn budsjettert. Årsresultatet for 2022 endte på -30.754 (251.328). 

Aktivitetsnivået var høyt i 2022, dette til tross for flere perioder med stenging av tennishallen 

som følge av messeaktivitet, blant annet energi- og teknologimessen ONS.  

Driftsinntektene økte med nesten 28% sammenlignet med fjoråret, og endte på 12,74 millioner 

kroner. Inntektsøkningen er drevet av økte inntekter fra trenings- og turneringsaktivitet. 

Driftskostnadene økte imidlertid ca. 32% sammenlignet med fjoråret, og endte på ca 12,78 

millioner kroner. Personalkostnadene økte med 25%, noe som blant annet skyldes høyere 

andel overtid blant trenerne for å dekke for den økte aktiviteten. Dette har resultert i at klubben i 

løpet av høsten ansatte flere nye trenere på heltid, både av hensyn til de ansattes 

arbeidsbelastning, økonomi og med tanke på ressursmessig sårbarhet. Administrasjonen har et 

høyt kostnadsfokus og har iverksatt tiltak for at sikre lønnsom drift fremover. Fokus på 

kostnader og effektiv drift blir særskilt viktig i en periode med kostnadspress som følge av høy 

inflasjon.  

 

Likviditet og soliditet (2021 i parentes) 

Klubbens likviditetssituasjon er god. Likviditetsgraden1 er på 3,4 (3,8), noe som er betydelig 

over målsetningen på 2.0.  

Klubbens målsetning er å ha en egenkapitalandel2 på 50%, og samtidig at egenkapitalen skal 

utgjøre omtrent 25% av omsetningen. Per 31.12.2022 utgjør klubbens egenkapital ca. 4,15 

millioner kroner, og det gir en egenkapitalandel på 72%, som er betydelig høyere enn måltallet 

på 50%. Egenkapitalen utgjør 32% av omsetning, også dette godt over målsetning.  

Det ble i årsmøtet i 2021 fattet et vedtak om at egenkapital utover målsetning skal reserveres 

for særskilte prosjekter (egenkapital med selvpålagte restriksjoner). Anvendelse av midlene skal 

være øremerket og godkjent av årsmøtet, evt. ekstraordinært årsmøte. Relevante formål kan for 
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eksempel være oppgradering av klubbhus på Hafrsfjord, utvidelse av Tennishuset eller konkrete 

arrangementer. Per 31.12.2022 utgjør nevnte midler 1,4 millioner kroner.  

Klubben planlegger for et høyt aktivitetsnivå i 2023, og ønsker å budsjettere med et solid 

overskudd for å sikre god likviditet og soliditet videre, herunder også for å gjøre avsetninger til 

fremtidige anleggsprosjekter knyttet til både klubbhus på Hafrsfjord og oppgradering av 

Tennishuset på Tjensvoll. 

Styret anbefaler derfor at klubben budsjetterer med et overskudd for 2023 på kr 494.534 med 

totalt 12,92 millioner kroner i inntekter og 12,36 millioner kroner i utgifter (se vedlegg 1 for 

detaljer).  

 

Avsluttende kommentar  

Styret vil avslutningsvis takke alle sine medlemmer, ansatte og samarbeidspartnere for nok et 

godt sportsår. Endelig har covid-restriksjoner sluppet helt taket og vi har hatt tilnærmet normal 

aktivitet gjennom hele året. Styret har ansatt ny daglig leder etter at Cezar Johannson valgte å 

si opp sin stilling for å påta seg nye oppgaver i Norges Tennisforbund. Styret ønsker å takke 

Cezar for et strålende arbeid som daglig leder i mange år og ønsker Cezar lykke til i forbundet. 

Ole Storhaug, som har vært ansatt i klubben i siden 1997 som trener og turneingsansvarlig, gikk 

inn i rollen som ny daglig leder i juni 2022. Han har på den korte tiden allerede begynt å sette 

sitt preg på drift og videre utvikling av klubben.  

Det høye aktivitetsnivået, det positive engasjement og det konstruktive samarbeidet motiverer til 

fortsatt full 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, mars 2023 

Styret i Stavanger Tennisklubb  

 

 

 

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 
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6. Behandle innkomne forslag og saker 
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Ingen innenfor tidsfristen. 

7. Fastsette medlemskontingent 2024  

Medlemskontingenten for 2023 ble fakturert til medlemmene i januar 2023. Den er beholdt 

uendret fra tilbake til 2021. Styret ønsker å fremme forslag til årsmøtet i Stavanger Tennisklubb 

om en økning i årskontingenten for 2024, samt ny modell som skiller type medlemskap ut fra 

alder og som er i samsvar med Idrettsmeldingen til Norges Idrettsforbund. 

 

Forslag til ny modell: Årsmedlemskap  

  
 

 2024 2023  

Barn 0-12 år 375,- 100-750 etter aktivitet. 

Junior 13-19 år 850,- 750,- 

Senior 19+ 2.500,- 2.300,- 

Familie 3.500,- 3.300,- 

Student 850,- 750,- 

 

Med utgangspunkt i dagens antall medlemmer med ny modell: 

Dagens medlemmer utgjør ca:   

   

Barn 0-12 år 395 kr 148 125 

Junior 13-19 år 253 kr 215 050 

Senior 19+ 484 kr 1 210 000 

Student 80 kr 68 000 

  kr 1 641 175 

Familiemedlemsskap ikke mulig å skille ut, 
men utgjør nok ca 29% av totalen   

Totalt  kr 1 165 234 

Endringer i modell vil gi en økning på ca. kr 100.000,- vs tidligere kontingentsatser, dvs en 

økning på under 10% siden forrige justering (2020). 

8. Vedta idrettslagets budsjett og organisasjonsplan  
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Stavanger 
Tennisklubb   

 

 Virkelig 2022 Budsjett 2023 Kommentar 

Inntekter    

Baneleie 981 536 kr 1 115 000 kr  

Kontingent 1 014 999 kr 1 100 000 kr  

Resepsjon/Kiosk 239 982 kr 270 000 kr  

Sponsorer 206 000 kr 250 000 kr  

Støtte NTF, NIF, Idrettsrådet etc 1 646 349 kr 1 185 000 kr 

Tatt ut gaver og støtte 
fra stiftelser, laget egen 
konto. 

Messer 400 000 kr 100 000 kr Ingen oljemesse i 2023 

Tennisskole 2 081 888 kr 2 100 000 kr  

TFO 1 469 161 kr 1 800 000 kr  

Drop in 763 227 kr 1 000 000 kr  

Strenging 203 245 kr 250 000 kr  

Støtte stiftelser etc 0 kr 0 kr  

Trening 1 614 634 kr 1 990 000 kr  

Turneringer 1 500 027 kr 1 560 000 kr  

Camp 616 809 kr 300 000 kr  

    

    

Totalsum 12 737 857 kr 13 020 000 kr  

Utgifter    

Avskrivninger 150 000 kr 150 000 kr  

Personalkostnader 8 404 233 kr 8 836 466 kr  

Reise 660 615 kr 481 000 kr  

Turneringskost 742 867 kr 695 000 kr  

Forsikring 26 035 kr 50 000 kr  

Drift 240 359 kr 225 000 kr  

Gebyr 500 767 kr 452 000 kr  

Data programvare 123 371 kr 123 000 kr  

Regnskap 395 356 kr 370 000 kr  

Reparasjon vedlikehold 62 688 kr 80 000 kr  

Resepsjon 213 580 kr 268 000 kr  

Treningskost 1 115 900 kr 660 000 kr 

Fys kost og 
utenlandscamp er for 
2023 egen konto. 

Utstyr kontor 113 505 kr 100 000 kr  
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Diverse 35 144 kr 35 000 kr  

    

Sum 12 784 420 kr 12 525 466 kr  

    

Driftsresultat -46 562 kr 494 534 kr  

    

Finansposter   
 

    

Finansinntekt 15 817 kr 0 kr  

Finanskostnad 0 kr 0 kr  

    

SUM -30 745 kr 494 534 kr  

 

 

Organisasjonsplan 

 

 

 

9. Vedta klubbens handlingsplan  
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Vedlagt som eget dokument på hjemmesiden.  

 
 

10. Valg 

 

Valgkomiteens innstilling:  

Styret 

·       Styreleder: Carl Fredrik Hjelle (ny, styremedlem 2022) 

·       Nestleder: Maren Aadnøy Goa (ny) 

·       4 styremedlemmer: 

o   Styremedlem: Lars Gjerdåker (gjenvalg) 

o   Styremedlem: Ola Sjøstrand (gjenvalg) 

o   Styremedlem: Petra Humppila Nordbø (gjenvalg) 

o   Styremedlem: Trudie Scholman (ny, varamedlem 2022) 

·       2 varamedlemmer: 

o   Varamedlem: Gunnar M Christensen (ny) 

o   Varamedlem: Mathias Molden (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: Bente Baxter (ny) 

● Varamedlem: Inge Bjørkevoll (gjenvalg) 

 

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

 

 

Styrets innstilling: 

Valgkomite: 

● Styreleder: Sturle Tvedten (ny, medlem 2022) 

● Medlem: Kjetil Sommernes (gjenvalg) 

● Medlem: Pia Charlotte Mæhle (ny) 

● Vara: Veronica Tønnessen (ny, medlem 2022) 

 

 


