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Til medlemmer i Konglungen TK 

Vettre 15.03.2017 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Konglungen TK 

Styret viser til innkalling til årsmøte av 6.3.2017. 

Årsmøtet avholdes den 30.4.2017 på Løkenesveien 55. 

Under følger saklisten for årsmøtet: 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete 

Sak 2: Godkjenne innkallingen 

Sak 3: Godkjenne saklisten 

Sak 4: Godkjenne forretningsorden 

Sak 5: Velge dirigent 

Sak 6: Velge referent 

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning [, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger] 

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand  

Sak 10: Behandle forslag og saker 

  Ingen forslag eller saker er innsendt.  

      

Sak 11: Fastsette medlemskontingent  

Sak 12: [Fastsette treningsavgift eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgifter] 

Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett 

Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan  

Sak 15: Foreta følgende valg: 

15.1  Styreleder 

15.2 Nestleder 

15.3  Øvrige styremedlemmer 

15.4  Varamedlemmer 

[15.5] [Eventuelt øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. sak 14, nummerering 

av saker undrer endres tilsvarende] 

15.5  To revisorer 

15.6  Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 

15.7 Leder av valgkomiteen 

15.8  Øvrige to medlemmer av valgkomiteen 

15.9  Varamedlem til valgkomiteen 
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Vedlagt følger følgende dokumenter: 
- Styrets forslag til forretningsorden 
- Idrettslagets årsberetning 
- Regnskap med revisors beretning 
- Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer 
- Styrets forslag til medlemskontingent [og eventuelt treningsavgifter, eller vedtak om fullmakt] 
- Styrets forslag til budsjett 
- Styrets forslag til organisasjonsplan 
- Valgkomiteens innstilling 
- Styrets innstilling til ny valgkomité 

 

Med vennlig hilsen 
styret i Konglungen TK 
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Forretningsorden 

  

1 Møtets lovlighet og fullmakter 
Innkalling må være sendt til de som skal innkalles og innen de gitte tidsfrister (eller rimelig tid). 

Møtet må være beslutningsdyktig (møtedeltakerne må ha fullmakt til å fatte de vedtak som skal 

fattes). Habilitet avklares. 

 

2 Saker til behandling 
Saker som skal behandles må følge med innkallingen.  

Møtet kan bare behandle den type saker som ligger under møtets myndighet. 

Dagsorden: Møteleder refererer saker som skal behandles og foreslår rekkefølgen. Møtet vedtar 

dagsordenen. 

Forslag til vedtak refereres. Endringsforslag til vedtak kan framsettes under møtet. 

 
3 Innlegg 
Under ordskiftet tillates innlegg av følgende typer og i følgende prioritet: 

– Til Forretningsorden 

– Til Dagsorden 

– Replikk 

– Saksinnlegg 

De taleberettigede møtedeltakerne gis ordet til innlegg i den rekkefølge de ber om det. 

Antall innlegg den enkelte møtedeltaker kan holde til en sak, kan begrenses, f.eks. til 2 eller 3. 

Replikker kan begrenses til f.eks. 2 til hvert innlegg eller til bare å tillate saksopplysninger, rette opp 

misforståelser eller erklære enighet eller uenighet. Det kan vedtas å ikke tillate replikker. 

Taletiden kan begrenses både for saksinnlegg (f.eks. 2, 3 eller 5 minutter) og replikker (f.eks. 15 eller 

30 sekunder). Strek kan settes i talelisten under et saksinnlegg. Innlegg kan ikke holdes til denne eller 

andre saker når det er gått til avstemning. 

 

4 Vedtak 
Vedtak fattes ved avstemning på følgende måte: Håndsopprekning. For – mot – avholdne (eventuelt 

bare: mot). 

Vedtak fattes ved alminnelig flertall hvis ikke lover/vedtekter/sedvane bestemmer noe annet. 

Vedtak føres i referatet 

http://www.konglungentk.no/
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Idrettslagets Årsberetning 
 
Styrets sammensetning  
Leder: Christian Oppegaard 

Nestleder: Jon Rustand 

Styremedlemmer: Harald Halstensen, Lina Liu, Reidar Lie 

Varamedlemmer: Benedicte Rustad 

Valgkomité: Michael Rustad, Margareth Rustad, Heidi Syrdahl Rustand, Anja Kolsrud (vara) 

Revisorer: Jeppe Bjørnsen, Sofie Bjørnsen 

 

Styrets arbeid  
Styremøter  

Det er avholdt ett styremøte september 2016 og ett i februar 2017. Ingen saker behandlet. 

Spesielle oppgaver: Styret har ikke hatt noen spesielle oppgaver.  

Deltagelse på andre organisasjoners møter: Leder og nestleder har hatt møte med Asker Idrettskrets 

november 2016. Leder har hatt to møter med ledelsen i «Team Tennisskolen».  

Aktivitet  
Klubben har fått en profilering gjennom bilder og tekst i ny bok om norsk tennishistorie «Harde 

Slag». Klubben er blitt medlem av NIF og Norges Tennisforbund. 

Seks barn har frekventert kurs i Tennis både ute og inne (Asker Tennishall og OTA) og begynner i april 

2017 å spille turneringer på «Orange» nivå.  

Det vil i mai 2017 bli avholdt «Tennisens dag» med mange aktiviteter. 

Vurdering av aktivitet i forhold til mål  
Mål for 2016 har vært å sørge for at banen har hatt gode spillemessige egenskaper (plan og rett flate 

med god sprett) samt å sørge for at barna i Tennisskolen kunne begynne med turneringer; det har 

lyktes.  

Økonomi  
Gjeld medlemmer Rustand, Solheim og Oppegaard for ballmaskin: gjeld betales ned med 
Årskontingenten i tre år for Rustand og Solheim, mens Oppegaard, som har lagt ut ett større beløp, 
vil se om ett eventuelt nytt medlem vil ønske å betale seg inn på ballmaskinen. Gjeld Oppegaard for 
utlegg (Tennissand etc) nedbetales med 2/3 av beløpet i år. Michael Rustad ønsker en større 
innbetaling av baneleie og dette vil det bli forhandling om til høsten.  
 

Det er videre mulig å få inn inntekter via stipend og da spesielt for Etablering (frist søknad 1. 

oktober).  Det vil også bli jobbet med å få inn flere sponsorer.  

 

Banen har behov for dobbelt så mye tennissand siden dekket er for tynt: ca 14 tonn til ca Kr 40 00,-. 

Dette vil bli forsøkt dekket av Etableringsstipendet. 
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Medlemstall  
Medlemstall for 2016.  

Det er 37 medlemmer i klubben. Blant disse er det 13 som faktisk spiller på banen. I tillegg til disse 13 

er det 6 barn (medlemmer) i Tennisskolen og 4/5 andre barn (ikke medlemmer) som spiller.  

Økt oppmerksomhet om Tennissporten spesielt gjennom Casper Ruuds suksess i de største 

internasjonale turneringene vil bidra til at flere melder seg inn for å spille på banen. Det vil fortsatt 

bli lagt ut plakater på Kafeer og kjøpesentre og kjørt kampanjer på Facebook for å få inn flere 

medlemmer. 

  

 6-19 år  Over 18 år Totalt  

Kvinner  3 11 14 

Menn  8 15 23 

    

  Totalt 37 
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Regnskap med revisors beretning 

 

 

 

 
 
Til årsmøtet i Konglungen tennisklubb 

1. UTTALELSE TIL REGNSKAPET FOR 2016 

Vi har revidert årsregnskapet for Konglungen tennisklubb i henhold til Regnskaps- og 

revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og olympiske og 

paraolympiske komite, kap. 3. 

Årsregnskapet for regnskapsåret 2016 viser et underskudd på kr. 730,46. 

Vi har foretatt en gjennomgang av alle bilag, bankutskrifter, hovedbok, samt resultatregnskap og 

balanse. Vi har ikke avdekket noen feil eller mangler i regnskapet. 

Vi mener at dokumentasjonen for regnskapet og regnskapsføringen er i samsvar med idrettens 

regnskapsbestemmelser, og vi mener at årsregnskapet for 2016 kan fastsettes som klubbens 

årsregnskap for 2016. 

2. ASKER / 2017 
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Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer 
Det er foreligger ikke forslag eller saker til Årsmøtet. 
 

Styrets forslag til medlemskontingent  
Ingen endring 
 

Styrets forslag til organisasjonsplan 
Ingen endring 

 

Valgkomiteens innstilling 
Ingen endring 
 

Styrets innstilling til ny valgkomité 
Ingen endring 
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Styrets forslag til budsjett 

INNTEKTSTYPE 2017 2016 

Medlemskontingent 12 685,00 12 685,00 

Innmeldingsavgift 0,00 4 000,00 

Privattime tenniskurs 0,00 6 300,00 

Tenniskolen barn 9 000,00 10 300,00 

Utleie banen, VIPPS 1 000,00 1 052,99 

Sponsorinntekter 10 000,00 00,00 

Stipend 4 000,00 00,00 

Rentreinntekt 00,00 2,61 

TOTALE INNTEKTER 36 685,00 34 340,60 

UTGIFTER   

Tennissand 0,00 0,00 

Driftsmaterialer 3 000,00 18 889,43 

Planter, dekkbark, matjord 0,00 4 558,40 

Utstyr Tennisskolen 1 240,00 3 866,80 

Leie bane innendørs TS 1 680,00 3 580,00 

Drivstoff 1 000,00 947,08 

Reklamekostnader 500,00 3 131,10 

Bank og kortgebyrer 100,00 98,25 

Beneleie M Rustad 5 000,00 00,00 

Regnskapsfører On Time 2 550,00 00,00 

Gjeld C Oppegaard 1/3 16 000,00 00,00 

TOTALE UTGIFTER 12 520,00 35 071,06 

   

Resultat 24 165,00 - 730,46 
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