Kjelsåsveien 30 B, 0488 Oslo - Postadresse: Postboks 40 Grefsen, 0409 Oslo

SAKSLISTE ÅRSMØTE 2016
1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden
Valg av referent, ordstyrer og 2 personer til å underskrive protokollen

2. Årsberetning og regnskap

3. Fastsettelse av kontingent
Styret foreslår å beholde kontingenten uendret på samme nivå som 2015:
Medlemstype

Kontingent

Seniorer (alle over 19 år)

kr. 1.990,-

Juniorer under 12 år:

kr. 630,-

Juniorer over 12 år

kr. 1.050,-

Familier *)

kr. 3.050,- + kr. 105,- pr. medlem

Passive

kr. 200,-

*) Forutsetning for familiemedlemskap er maksimalt 2 voksne medlemmer og at
alle familiemedlemmene har samme adresse.

4. Budsjett 2016

5. Fastsettelse av vedtekter
Vedtak om ny lovnorm for idrettslag fastsatt av Norges Idrettsforbund, som krever at idrettslag
skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovendringer krever
årsmøtevedtak.

6. Valg av styre, komitéer og utvalg
Valgkomitéen innstiller følgende:
6.1 Styret
Velges til årsmøtet i
Styrets leder

Per Henrik Hovelsrud

2018

Kasserer

Bjørn Syversen

2018

Sekretær

Kathrin Steffen

2018

Følgende styremedlemmer er ikke på valg
Valgt til Årsmøtet i
Nestleder

Paal Olafsen

2017

Medlem

Patrick Valeur

2017

Varamedlem

Åpen

2017

6.2 Revisorer
Velges til årsmøtet i
Revisor

Henrik Salvesen

2018

Følgende revisor er ikke på valg
Valgt til årsmøtet i
Revisor

Josip Poljcic

2017

6.3 Valgkomité
Leder

Andreas With Dahle

Medlem

Bjørn Syversen

Medlem

Lance Morgas

Varamedlem

Paal Olafsen

6.4 Representanter til ting
Styret er ansvarlig for å velge representanter til ting i henhold til Grefsen tennisklubbs
vedtekter

6.5 Komitéer og utvalg
Grefsen tennisklubb skal i henhold til klubbens vedtekter ha følgende stående komitéer
og utvalg:
−

Valgkomité

−

Sportslig utvalg

−

Anleggskomité

For øvrige komiteer og utvalg, skal Styret i henhold til klubbens vedtekter være ansvarlig
for å tilsette, omorganisere og avvikle disse utifra de behov klubben til en hver tid måtte
ha for å støtte daglig drift og prosjekter på en optimal måte. Styret skal videre være
ansvarlig for å tilsette ledere av de enkelte komiteer og utvalg.
Styret har etablert følgende nye komitéer fra tidlig 2016
−

ROG-komité (ansvar for barn i ROG-serien, 6-16 år)

−

Juniorkomité (ansvar for junior turnerings- og sosialspillere, 12-18 år)

−

Seniorkomité (ansvar for den voksne medlemsmassen fra 19 år til veteran)

Hensikten er å skape mer arbeidsdyktige komitéer som skal løfte det sportslige og sosiale
tilbudet i Grefsen tennisklubb på tvers av medlemsmassen og i tett samarbeid med
sportslig utvalg og daglig leder/hovedtrener.
I tillegg har klubben følgende prosjektkomiteer/-grupper som begge er relatert til
etableringen av ny tennishall

7. Eventuelt

−

Prosjekt ny tennishall

−

Inntekt-/medlemskomitee (nyetablert i 2016)

