
 
 
Protokoll for årsmøtet i Moss Tennisklubb 31. mars 2022 
 
Årsmøtet ble avholdt kl 1800 den 31. mars 2022. 
 
 All dokumentasjon til årsmøtet var lagt ut på foreningens hjemmeside en uke før.  
 
Det var 18 møtende medlemmer med stemmerett. 

 

Sak 1 Konstituering:  

Styreleder Carsten Rosskamp ble enstemmig valgt som for møteleder. 

Jørgen Vanem ble valgt som referent. 

Ole Jørgen Henæs og Stig Jøraholmen ble valgt som underskrivere av protokollen.  

 

Møteinnkallingen ble enstemmig godkjent. 

 

Sak 2 Styrets årsberetning: 

Hovedpunkter fra styret beretning ble gjennomgått av styreleder.  

Beretningen viste noe fallende medlemskap i 2021 som troligen skyldes lavere aktivitet i 

klubben pga corona nedstengt. 

Styrets innstilling var at Årsmeldingen for 2021 tas til etterretning  

Alle stemte i tråd med styrets innstilling. 

 

Sak 3 Regnskap:  

Regnskapet og revisors beretning ble gjennomgått av Jørgen Vanem. 

Styrets innstilling var at regnskapet og revisors beretning ble godkjent. 

Alle stemte i tråd med styrets innstilling. 

 

Sak 4 Årskontingent: 

Styrets forslag til kontingent for 2022 og 2023 var som følger:  

Kontingentnivå 2022 

Seniormedlemskap: kr. 1.680,-  
Barn opp til 12 år: kr. 500,-  
Barn 12-18 år: kr. 610,-  
Senior 19-25 år: kr 840,- 
Støttemedlem: kr. 360,-  
Familiekontingent: kr. 2.700,-  

 

 



 

Kontingentnivå 2023 

Seniormedlemskap: kr. 2.000,-  
Barn opp til 12 år: kr. 550,-  
Barn 12-18 år: kr. 700,-  
Senior 19-25 år: kr 950,- 
Støttemedlem: kr. 500,-  
Familiekontingent: kr. 3.100,-  

 

Det var ingen kommentarer fra de møtende til økt kontingent for 2023. 

Alle stemte i tråd med styrets innstilling. 

 

Sak 5 Budsjett 2022:  

Jørgen Vanem gjennomgikk styrets fremlagt budsjettet for 2022.  

En rekke spørsmål og kommentarer ble besvart. 

Budsjettet ble enstemmig vedtatt. 

 

Sak 6 Idrettslagets organisasjonsplan:  

Organisasjonsplanen ble gjennomgått av styrets leder.  

Planen ble enstemmig vedtatt. 

 

Sak 7 Valg av styret:  

Valgkomiteen foreslo følgende kandidater til styret for 2022: 

STYRELEDER:  
Carsten Rosskamp (gjenvelges for 1 år)  
 
NESTLEDER:  
Rune Bilden (gjenvelges for 1 år) 
 
Leder av FINANSKOMITEEN:  
Jørgen Vanem (gjenvelges for 1 år) 
 
Leder av HALL - OG ANLEGGSKOMITEEN:  
Rune Bilden (gjenvelges for 1 år) 
 
Leder av TURNERINGSKOMITEEN:  
Oppnevnes av styret dersom det er behov  
 
Leder av JUNIORKOMITEEN:  
Svetlana Sannem Heian (ikke på valg, 1 år igjen)  
 
 



Leder av KIOSK - OG MILJØKOMITEEN:  
Eivind Borna (ikke på valg, 1 år igjen)  
 
Juniorrepresentant:  
Andrea Bilden (ny, velges for 1 år)  
 
Seniorrepresentant:  
Helge Bjerke (gjenvelges for 1 år) 
 
Vararepresentanter:  
Are Haaland Naustbakk, (ikke på valg, 1 år igjen)  
Gøril Hjelseth (gjenvelges for 1 år)  
 
Revisorer:  
Karl Edvin Foss og Øystein Berling (gjenvelges for 1 år) 

 

Det ble ikke fremmet motkandidater og alle ble enstemmig valgt. 
 

Sak 8 Valg av valgkomite:  

Styrets innstilling til valgkomite for 2022:  
Leder: Bengt Kenneth Pedersen (ikke på valg, 1 år igjen)  
Ole Jørgen Henæs og Glenn Johnsen  
Vara: Anders Tveten 

Det ble ikke fremmet motkandidater og alle ble enstemmig valgt. 
 

Sak 9 Fullmakt:  

 

Alle stemte i tråd med styrets innstilling og styret ble gitt fullmakt til å utpeke representanter 

til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett  

 
Sak 10: Bemanning 
 
Styrets leder orienterte om bemanningen i klubben. 

 
 
 
Årsmøtet ble hevet kl 19.30 den 31. mars. 
 
Signaturer 

 

 
         
     


