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ORGANISASJONSPLAN   FOR   MOSS 

TENNISKLUBB 
  

  

  

  

  

  

 
  

Innledning     
Moss Tennisklubb har utarbeidet denne organisasjonsplanen for å informere medlemmer og andre om 

hva styret ønsker at klubbens ansatte og frivillige skal styre etter.   

  

Behovet for et slikt styringsdokument har oppstått som følge av at det i vår klubb har vært tidvis 

uenighet om hva som er viktigst å satse på, og hvordan klubben skal drives.   

  

  

Grunnlagsopplysninger   
Navn: Moss Tennisklubb  

Stiftet: 13. mai 1929  

Idrett: tennis   

Postadresse: Postboks 480, 1501 Moss   

E-postadresse: post@mosstennis.no   

Bankkonto: 1080 20 45463  

Bankforbindelse: Sparebank1 Østfold Akershus   

Internettadresse: www.mosstennis.no   

Organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret: 971248904   

Anleggsadresse: Jederveien 65, 1501 Moss  

Tatt opp som medlem i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite/NIF:   

Registrert tilknytning til Østfold idrettskrets  

Registrert tilknytning til Moss idrettsråd  

Registrert tilknytning til Norges Tennisforbund  

  

  

http://www.mosstennis.no/
http://www.mosstennis.no/
http://www.mosstennis.no/
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Idrettslagets formål (ifølge MTK lov fra 2016 paragraf 1)  
Moss Tennisklubb (MTK) skal være en åpen og demokratisk organisasjon, der formålet er å drive 

idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).   

  

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge 

på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.  

  

MTK skal fremme interessen for tennis i Moss og omegn ved blant annet å tilby organisert tennis på 

alle sportslige nivå fra nybegynner til elite.   

  

Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.  

  

  

Visjon  
I Moss Tennisklubb skal alle medlemmer føle seg velkomne til å spille tennis hele året, inne og ute, 

uansett alder, ambisjonsnivå og ferdighetsnivå.   

  

Klubben skal drives på en måte som ivaretar de økonomiske verdiene på en god måte, samtidig som 

dette ikke skal hindre nødvendige investeringer og hensiktsmessig utvikling. På den måten ønsker vi å 

sikre videre drift av klubben også i fremtiden.   

  

  

Verdigrunnlaget  
Norges idrettsforbund (NIF) har åtte verdier som er overordnet for alle lag/klubber som er organisert i 

NIF, og som ligger til grunn for idrettsorganisasjonens arbeid:   

 glede   

 helse   

 fellesskap   

 ærlighet   

 frivillighet   

 lojalitet   

 demokrati   

 likeverd   

  

Disse verdiene skal være levereglene i Moss Tennisklubb.   

  

  

Hovedmål  
Moss Tennisklubb skal være en ledende tennisklubb i regionen, og fortsette å fremme interessen for 

tennis i Moss og omegn ved blant annet å tilby organisert tennis på alle sportslige nivå fra nybegynner 

til elite.   

  

Moss Tennisklubb skal på sikt, dersom medlemstall og aktivitetsnivå tilsier det, utvide banekapasiteten 

inne og/eller ute.   

  

Drive klubben med sunn økonomi.   

  

Delmål  
• Øke medlemsantallet til 400 medlemmer  

• Øke antallet voksne som deltar i organisert trening med eller uten instruktør   

• Utvide antallet deltakere i Tennis skolen til 80 
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• Utvide tilbudet til barn og unge i skoleferiene   

• Utrede mulighetene for utvidelse av banekapasiteten inne og/eller ute på eksisterende tomt 

eller ved utvidelse av tomten   

• aktivt arbeide for å ha gode trenere i klubben, tilby gode ansettelsesforhold for trenere, og ha 

gode videreutdanningstilbud for eksisterende trenere og hjelpetrenere  
  

  

  

Virkemiddel 
• Jobbe aktivt ut mot potensielle voksne medlemmer for å øke medlemsmassen   

• Bruk av hjemmesiden til informasjon og nyheter, aktiv bruk av facebook, instgram og tiktok 

• Arrangere aktiviteter og konkurranser gjennom hele tennisåret 

I 2021 arrangerer Moss Tennisklubb følgende turneringer 

o Challenge U12 (februar) 

o UTR nivåbasert (mars) 

o Race U12 (april) 

o U11 i mai og i juni 

o Challenge U12 i juni 

o Tennis Kids Grønt og Orange tour 

o Østfoldkarusell 

o Flere turneringer utøver høsten 

Flere sosiale arrangementer som kommer i 2021 

o Overnattingstennis 

o Tacokveld 

o Pizzakveld 

o Treracket turnering 

o Klubbmesterskap inne og ute 

o Lek med ball onsdag/lørdag 

 

• Vedlikeholde og utbedre klubbhuset for å gjøre det mer attraktivt å bruke for medlemmer og 

besøkende 

o Det ble laget et eget rom for barn inne som de kan bruke mens storebror eller søster 

er på trening eller turnering 

o Moss TK har søkt om midler til en minitennisbane og en lekeplass ute 

o Banene i Larkollen skal gjøres klar også i år og klubben skal tjene på det i tillegg til 

hjelp ved kommende turneringer slik vi får bedre banekapasitet 

o Utebanene skal være i minst likegodt stand som før 

• Åpne kiosken for drift i en eller flere ukedager og/eller helger 

o Kiosk er alltid åpen ved arrangement og i hverdagen mens noen av trenerne er der 

• Ansette dyktige trenere og hovedtrenere til å drive Tennisskolen og Konkurransegruppen 

o Klubben har et motivert trener team med Branislav Sisojevic, Ludwig Boos Eek , Are 

Haaland Naustbakk og Ole Conrad Reier som utvikler og planlegger tennis program 

og ideer til tennisskolens framtid samt tiltak å bygge en ny generasjon av topp spillere 

o Klubben ønsker å satse videre på denne trenerstaben 

• Jobbe aktivt med rekruttering gjennom hele året for å sikre jevnt tilsig av nye medlemmer til 

Tennisskolen 

o Klubben skal rekruttere nye medlemmer til tennisskolen gjennom vinter, sommer og 

høst-tennisskolen i samarbeid med Moss Kommune (ferieprogram) 

o I tillegg skal vi samarbeide med andre idretter  

o Klubben ønsker å etablere tennisfritidsordning og aktivere barnehage tennis. 

• Flytte utøvere mellom grupper for å holde spillernes utvikling og motivasjon oppe 
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Styrets funksjon   
Styret skal:    

• Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap 

samt oppgaver beskrevet i §1 NIFs lover, lovnorm for idrettslag. Styret har ansvar for at det 

finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben   

• Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnede 

idrettsmyndigheter   

• Stå for lagets daglige ledelse, og representere laget utad   

• Disponere lagets inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan og godkjent 

budsjett   

• Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse   

  

  

Organisasjonsplan for Moss Tennisklubb 2022  
Oversikt over faste komiteer (disse komiteer består av en leder som organiserer støtte ved behov):    

Hall- og anleggskomiteen 

Informasjonskomiteen  

Juniorkomiteen  

Kiosk- og miljøkomiteen  

Turneringskomiteen – opprettes ved behov 

Finanskomiteen 

   

Oversikt over ansatte:   

1. En daglig leder og trener 100 % stilling. Lederansvar for øvrige trenere i klubben.   

2. En hovedtrener i heltidsstilling, 

3. En assistenttrener i deltidsstilling, 

4. En mentor i deltidsstilling,    

5. Hjelpetrenere i Tennisskolen som jobber på timebasis.  

   

  


