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Innkalling Generalforsamling HTK Onsdag 26.Mai 2021 kl. 18.00
Vi gir nærmere beskjed hvor møte vil avholdes ut ifra Covid regler som gjelder for denne uken.
Fortrinnsvis inne på Holmen Skole eller på OTA, hvor det er god plass eller på Teams.

Møteprogram og agenda:
1.Godkjenning av innkallelsen
2. Valg av ordstyrer
3. Valg av referent
4. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
5. Styrets årsberetning med rapporter fra alle komiteer
6. Regnskap 2020
7. Status Oslo Tennis Arena
8. Oppsummering Bauta
9. Behandling av innkommende forslag:
* HTK Handlingsplan/ Strategiplan – veien videre
* Investeringsforslag
* Forslag lovendring
10. Fastsettelse av årskontingent 2022
11. Budsjett 2021
12. Valg av Styre og Komiteledere.
Kun HTKs medlemmer har adgang til årsmøtet.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 14 dager før årsmøtet dvs.
ikke senere enn onsdag 12/5 2021. Forslag kan sendes pr. post eller helst mail til:
medlem@holmenkollentk.no .
Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut 1.uke før årsmøtet på HTKs hjemmeside.
www.holmenkollentk.no Onsdag d. 19/5 2021.(Ikke i klubbhuset som tidligere.)
Dersom det skulle hefte formelle feil ved innkalling eller annet, ber daglig leder om
tilbakemelding asap, slik at dette kan rettes opp umiddelbart.
Protokoll fra Årsmøte vil bli lagt ut på hjemmesiden ultimo Juni 2021.
Vi minner om at Årsmøtet er HTKs øverste myndighet og vi ser frem til et godt fremmøte.
Velkommen til årsmøte
Inger Bjerke, Oslo 23.04.2021 Holmenkollen Tennis Klubb - 93452737

1

Årsrapport 2020
fra Styret/Spillerutvalg
Styreansvarlig’s ansvarsområde dekker aktiviteter som gjennomføres i regi av Tennisskolen,
Tennis Future, A-lag og Brits damer.
Økonomi
Innledningsvis så vil jeg rette en stor takk til Daglig Leder/Inger, Tennisskole teamet
(Hans-Wilhelm & Noah), og Pelle med Marin & Stefan. Til tross for et særdeles utfordrende
år så har HTK sitt erfarne team navigert veldig godt gjennom runder med permisjoner,
oppstart, nedstengning, endrede regelverk osv. Lange perioder hvor vår Future spillergruppe
har stengt trening, har blitt erstattet med fys-trening samt weekend-camps etter gjenåpning.
Dette har bidratt til opprettholdelse av miljøet samt redusert økonomisk konsekvens av
pandemien for HTK.
Med en samlet omsetning på 4.455 MNOK i 2020 (2019: 4.923 MNOK) leverte
aktivitetene fra Tennisskolen, Tennis Future, alle senior aktiviteter samt utgifter for HTK -lag
et underskudd på -167.000 NOK (2019 +41.700) til klubben i 2020. I ovennevnte er det ikke
hensyntatt at klubbens trenerviksomhet genererer aktiviteter som gir klubben betydelig
inntekter i form av kontingenter og baneleie, samt innfrir de forpliktelser HTK har i forhold til
å bruke Oslo Tennis Arena.
Driften har hatt solid vekst de siste årene. Fremover så ønsker vi å stabilisere aktivitet og
inntekter på 2018/2019/2020 nivå.

Tennisskolen
Tilbudet fra Tennisskolen retter seg primært mot bredden og barn spesielt. Hovedansvarlig for
treningen har vært Hans Wilhelm Wangensten Øye, med hjelp av Noah H Andersson og andre
deltidstrenere. Fokus på tidlig teknisk skolering, samt øke timer per uke er videreført. HTK
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har i 2020 +/-190 barn på tennisskole, ca.50 færre end i 2019, pga. Corona sikker trening.
Tennisskolen (u10) fortsetter å levere god kvalitet, og det er jevnt tilsig av konkurransespillere
i aldersgruppen u10 og u12
HTK skal være en inkluderende klubb. Det betyr at vi skal ha et tilbud til alle juniorer, enten
de spiller 1 eller 4 ganger per uke.
Tennis Future og Rekrutt
Tennis Future og Rekrutt er HTK sitt tilbud til turneringsspillere i alderen 10-18 år. Gruppen
har bestått av +/- 45 spillere. Hovedansvarlig for treningen har vært Pelle Fridell, og Marin
Franijcevic (Rekrutt). I tillegg har vi hatt gleden av innleid av Stefan Simonsson, mangeårig
toppspiller og trener samt Erik Thorelli og Lise Sollie som Fys trener. Tennis Future sin
sportslige ambisjon er å utvikle spillere til å bli ”topp-10 spillere i Norge”. Forutsatt
tilstrekkelig egeninnsats og motivasjon over tid, mener vi at både kvaliteten og omfanget på
det som tilbys er tilstrekkelig for at spillerne skal ha dette som en realistisk målsetning. Per
dags dato er det +/- 22 spillere som er på dette nivået, men flere andre vil, med fortsatt godt
treningsarbeid, nærme seg målet.
I tillegg til målet om å utvikle gode spillere, er Tennis Future opptatt av å tilby et godt og
positivt miljø kjennetegnet av trivsel og samhold. HTK og Heming har fortsatt sitt gode og
tette samarbeid, noe vi mener våre spillere nyter veldig godt av.
Målsetning for 2021
Gjennom 2020 så har HTK levert god kvalitet, samt tilfredsstillende økonomi i en vanskelig
periode, og vi opplever at godt miljø for spillere og trenere. Vi har som ambisjon å oppnå det
samme gjennom hele 2021, altså stabil drift (på tross av fortsatt Corona situasjon) med fokus
på ytterligere optimalisering av kvalitet og økonomi.
Trenere
Vår kompetente og positive trenerstall består i dag av:
Pelle Fridell
- Sportslig ansvarlig
Marin Franjicevic
- Ansvarlig Rekrutt
Deltid:
Stefan Simonsson
Erik Thorelli
Lise Sollie (Fys.)
Hans Wilhelm Wangensten Øye
- Ansvarlig Tennisskole
Noah Hajdu Andersson
+ 12 assistent trenere
- Tennisskole & Rekrutt
Styreansvarlig vil takke Inger, og trenerne med Pelle i spissen for særdeles godt arbeide
gjennom et meget utfordrende 2020.
HTK Styret, Spillerutvalg
Jørgen Lindeman
Utvalgte resultater 2020:
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Begrenset utvalg mht turneringer og deltagelse
Herrer Elite Lag 2 plass.
NM i Frognerparken
Felix Nordby 3 plass Senior, 2 plass junior
Gutter 14 3 plass Oskar Lien
Jenter 16 Mathisen Strøm 3 plass
Jenter 16 Double Sara Lindeman 2 plass
NM inne Stavanger
Jenter 16 Mathisen Strøm 2 plass, Julie Holte 3 plass
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Årsrapport Britts damer for 2020

Da ble det året det ble så bratt,
Vi startet så bra i januar og februar - så ble det stopp i mars! Det ble en amputert
vintersesong , helt stengt ned til utendørssesongen.
Mallorca tur ble avlyst !
Så startet vi på nytt utendørs etter 1 mai , da kunne kun treneren plukke opp
baller !
Ballen ble friskmeldt , men klubbhuset fremdeles stengt !
Vi fortsatte treningen som før med avstand , men for en innsats på tennisbanen !
Nå var tiden virkelig inne for å yte maksimalt så lenge vi kunne ! Bra fokus på
damene, noen inn og ut av karantene, noen innimellom til testing.
Vi klarte å avholde en litt amputert turnering som avslutning før sommeren men
denne gang ikke noen stor lunsj, nei da - nå var det med medbrakt matpakke!
Jeg må berømme alle damene/jentene for stå på vilje og innsats denne sesongen!
For en gjeng - , det er en flott gjeng damer, veteranspillere, lagspillere også
noen som jubler høyt over fremgang og kanskje spesielt når dropshoten sitter !
Det ble humør på topp gjennom den vanskelige tiden vi var i!
Ny start etter sommerferien med fokus på vasking spriting og avstand!
Det ble aldri det samme etter at coronaen tok overhånd, og så ble det stengt ned
igjen i november !
Ja , dette ble det spesielle tennisåret 2020!
En stor takk til alle mine damer for stå på vilje og godt humør på banen !
Brit Næss
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Årsrapport fra Senior Komitéen 2020
Senior komitéen har ansvaret for at våre seniorlag representerer HTK på best
mulig måte og med best mulig resultat. Dette gjelder elitelagene for damer og
herrer, på både senior og veteran siden. Komiteen har bestått av Terje Braathen
som leder, Pelle Fridell som ansvarlig for damelag senior, Joachim Bjerke med
ansvar for herrelag senior, og Kai Gundersen med ansvar for veteranlag 1.
Morten Bjerke veteranlag 2. Grunnet Covid 19 har det vært begrenset
møteaktivitet.

Damene
Ikke spilt. Kun Elitekamper som ble spilt. HTK damer spiller i 1 div.

Herrene
Tapte semifinale mot mot Moss.
Herrelag 1 gjorde igjen en meget bra innsats. HTK vant gruppespillet hvor de
slo OTK 4-3, Ullern 5-2 og Stabæk 7-0. I sluttspillet (semifinalen) tapte HTK
mot Moss 4-3.
Laget som spilte besto av Joachim Bjerke, Mikkel Baumann, Felix Nordby,
Jacob Eskeland og Henrik Lindeman.
Herrelag 2
Ikke spilt

NM senior ute (Clarkson Platou i Frognerparken)
HTK spillere i hovedtablå:
Herrer:
Mikkel Baumann
Henrik Lindemann
Jacob Eskeland
Felix Nordby
Damer:
Julia Mathisen Strøm
Julie Holte
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I herrer spilte Jacob Eskeland seg til en kvartfinale hvor han taper
knepent 7-5/7-6 mot Andreja Petrovic fra Paradis TK.
Felix Nordby spiller en meget bra semifinale, men taper til slutt 3-6/
6-3/6-4 for Simen Sunde Bratholm fra Heming.
På damesiden tapte Julie Mathisen Strøm i 2 runde for Lene Marie
Bolkesjø Hovda fra Furuset. Julie Holte tapte i 1 runde mot Hedda
Gurholt fra Furuset TK. Strøm/ Holte spilte double sammen og tapte i
kvartfinalen mot Hedda Gurholt og Ine Stange.
NM senior inne
Avlyst Pga Covid 19

Veteran Herrer
Avlyst- Pga Covid 19

Veteran Herrer Innendørs - (under tilnavnet Lasarettet)
Spilte i pulje 5. Ble nummer to og rykket opp til pulje 4.
Laget som spilte, Hans Henrik Odland, Morten, Bjørn og Toto Wold, Jørgen
Elvik, Petter Balstad, Iver Helgaker, Kristen Fari, Mads Barås Bye og Lars Erik
Heibek.

Veteran Damer
Avlyst pga Covid 19
Veteran Damer Innendørs
HTK 1 spilte i pulje 1 og ble nr 8. De rykket ned i pulje 2. Laget besto av
Martine Helset, Tone Brita Goulignac, Wenche Nilsen, Maren Heibek, Marianne
Figenbaum, Elisabeth Nyquist, Anette Bomann Larsen, Kari Grønneberg, Anne
Mette Mustad, Elin Ohm, Nancy Deboer og Margareth Mikaelsen.
Oslo 10.05.2021
På vegne av seniorkomiteen
Terje Olin Braathen
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Årsrapport Bane & Hallkomiteen 2020
Bane og hall komiteen har i 2020 bestått av Peter Chr. Meyer, Tom Dahl, Terje
Braathen, Hans Olav Kvalvaag, Marius Lunde og Lars Erik Heibek. Morten Due
har i likhet med tidligere år bistått bane & hallkomiteen i det daglige ettersynet
av anlegget. I tillegg har vi hatt svært god hjelp av Sverre Lie gjennom
sesongen, noe som har lettet arbeidet for komiteen betydelig.
Først og fremst må det sies at flere under Covid-19 nedstengningen i våres, la
ned ufattelig mange timer med dugnadsarbeid. Dette gjorde at vi var svært tidlig
i gang med utespill, noe som igjen førte til at vi lettere enn mange andre kom oss
gjennom en for mange krevende tid. Dette dugnadsarbeidet har fortsatt gjennom
sesongen og er grunnen til at vi har hatt så gode baner som vi har hatt i 2020. All
honnør til de som har stått på, denne innsatsen har vært enestående.
Baner
Som med alle grusbaner gir kontinuerlig vedlikehold gode baner gjennom hele
sesongen. Den største utfordringen er generelt drenering. Bane 3 har blitt langt
bedre etter den jobben som ble gjort, men vi ser samtidig at andelen kun leire
har blitt for stor. Dette førte til at den ved en viss mengde nedbør gikk over til å
bli nesten flytende. På tross av dette har den allikevel tørket opp fortere enn nær
sagt alle de andre banene. For å bøte på dette ble det gjennom sesongen harvet
opp flere ganger og lagt på mer grus som ble blandet inn i leiren. Dette har
bedret situasjonen en del og vi vil fortsette dette arbeidet i 2021.
Hall
Før boblen kom opp ble alle linjer fjernet og banene rettet opp før man til slutt
valset. Dette virker å ha gitt mindre feilsprett i den perioden boblen har vært
åpen for spill. Det vil fortsatt, så lenge vi bruker tepper, være slik at banen under
teppet tørker opp. Dette gjør at den gjennom vinteren løser seg opp etter hvert
som vi spiller, noe som igjen gir mer og mer feilsprett. Med dagens løsning er
det vanskelig å bøte på dette.
På den tekniske fronten har vi igjen hatt noen utfordringer. Den gamle brenneren
takket i høst for seg og vi gikk til innkjøp av ny. Denne har fungert utmerket og
vi ser at forbruket har gått ned. Dette er det vanskelig å tallfeste nøyaktig da det
er avhengig av utetemperatur etc. I tillegg har boblen i perioder vært nedstengt
og således vært i «nattmodus» hele døgnet. Vi er allikevel forespeilet at den nye
brenneren vil gi en innsparing på 25-30% i forhold til den gamle.
I et forsøk på å senke rengjøringskostnadene i form av støvsuging, samt skape
en mer ryddig hall har vi rigget til et eget område rett innenfor døren der man nå
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kan skifte sko etc. Dette fungerer stort sett fint og vi ser at mindre skitt utenfra
dras videre inn i hallen.
Avsluttningsvis vil vi igjen benytte anledningen til å takke alle de som har
bidratt på banene og i det arbeidet som har blitt gjennomført. Ikke minst er
oppmøtet når boblen skal opp og ned enestående.
Takk skal dere alle ha!
Med vennlig hilsen
Lars Erik Heibek
Leder & Styre representant
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ÅRSRAPPORT FOR ARRANGEMENT KOMITEEN 2020
Komiteen 2019 besto av:

Stine Odland, Gry Ryssdal, Martine Helset, Stine Skabo og Anette
Bomann- Larsen

Frivillige: Inger & Morten Bjerke i tillegg til foreldre på Rekrutt, Future & Tennis skolen.
I turnerings året 2020 har det ikke blitt gjennomført noen turneringer i regi av Holmenkollen
Tennisklubb. Bakgrunnen for dette er den pågående covid-19 pandemien som førte til at Norge
stengte ned i mars 2020.
Vi hadde planlagt tre turneringer. Åpen 13-16 år 9-15 mars, U12 1-7 juni og U10 8-14 juni.
Gry Ryssdal og Stine Odland har nå sittet i seks (6) år og er klare for å gi stafettpinnen videre. Vi
rekrutterte i 2020, Martine Helset, Stine Skabo og Anette Bomann- Larsen, som alle har barn som
spiller aktivt for HTK og som sikrer at vi representerer en bred turnerings gruppe. Stine Odland vil
fortsette å bidra til at den nye gruppen er oppe og går og vil, sammen med andre foreldre, bidra på
turneringer.
En stor takk til Inger for all hjelp i året som har gått og til alle foreldre for tålmodigheten.
Forbedringspunkter 2021:
Vi håper Holmenkollen Tennisklubb får muligheten til å gjennomføre de turneringene vi har satt oss
opp på i 2021. For at disse skal bli vellykket er vi er avhengig av at foreldre stiller opp og hjelper til
under turneringene. Vi ønsker at klubben tar ansvar og sender ut informasjon til alle foreldre når vi
legger ut turneringer, slik at vi sikrer at alle våre spillere er med. Vi vil også ta en gjennomgang av
hvordan vi skal bestille premier, slik at vi ikke sitter igjen med stort lager. Vi skal ta en gjennomgang av
hva vi har og hvordan disse kan brukes igjen. Bærekraftig og fint.

På vegne av kommiteen
Stine Odland

Tennisskolens turneringer i 2020
Tennisskolens trenere - Noah og Hans Wilhelm - skulle i 2020 gjennomføre to turneringer i regi av
Tennis Kids, Green Tour 18-19 april og Red Tour 9-10 mai. Disse ble pga pågående covid-19 pandemi
avlyst etter nedstenging i mars 2020.
Turneringer i regi av Tennisskolen tildelt av Tennis Kids 2021 er som følger:
Green Tour 6-7 februar
Orange Tour 6-7 mars
Red Tour 10-11 april
Vi skulle gjerne ønsket oss flere turneringer, men med to baner i boble og avhengig av OTA ved regn
utendørs er det vanskelig å sette opp for mange turneringer. Høsten er en periode hvor OTA i stor
grad er fullt, som vanskeliggjør muligheten for å arrangere turneringer i høsttermin.
Forbedringer til 2021:
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Vi håper å kunne gjennomføre turneringer i 2021, da alt det som ble planlagt for 2020 ble avlyst.
Turneringene planlagt for 2021 er mindre i omfang så lettere å gjennomføre med hensyn til
smittevern og antall deltakere på anlegget til enhver tid.

På vegne av Tennisskolen
Hans Wilhelm Wangensten-Øye
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ÅRSRAPPORT FRA HUSKOMITEEN 2020

Det er svært lite å rapportere om fra denne komiteen da Covid 19 satt en stopper for de
fleste arrangementer siden 12 mars 2020. Klubbhuset har for det meste vært stengt og
administrasjonen og vikarierende vaktmester har tatt seg av drift, blomster osv.
Dog ble alle vinduer/ kjøkken vasket i juni. Det har ikke vært foretatt noen store innkjøp og små
innkjøp har vært foretatt fortløpende.
Det er plan om ny vask av lokaler ila våren 2021 og mulig innkjøp av nye bord og stoler.

02.02.2021
Ellen B. Finne
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ÅRSRAPPORT FRA FESTKOMITÈEN 2020

Komitè medlemmer: Britt Næss, Line Askeland, Katja N. Ljungblom

Årsfest 2020 ble ikke noe av grunnet Corona pandemi.
Annet som åpning av utebaner, «julkul» for barna kunne heller ikke
gjennomføres.
Et meget rolig år uten noe sosialt i regi av fest komiteen.

På vegne av festkomitéen.
26.01.21
Katja Norman Ljungblom
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Fridtjof Nansens vei 19
0369 Oslo
Norway
Tel: +47 23 19 63 00
www.mazars.no

Til årsmøtet i Holmenkollen Tennisklubb

RJ/ES/7697

Uavhengig revisors beretning
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Holmenkollen Tennisklubbs årsregnskap som viser et underskudd på kr 4 402 840.
Årsregnskapet består av balanse pr 31. desember 2020, resultatregnskap, og oppstilling over
endringer i egenkapital for regnskapsåret avsluttet pr denne datoen og noter til årsregnskapet,
herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av foreningens finansielle stilling pr 31. desember 2020, og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet pr denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.
Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av
årsregnskapet. Vi er uavhengige av stiftelsen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre
øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet
revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig
for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge
av misligheter eller utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningens evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn
for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Mazars AS
Org. no. 979 605 994

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert
på årsregnskapet.
Det henvises til https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger som inneholder en beskrivelse av
revisors oppgaver og plikter.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.
Konklusjon om utdeling og forvaltning
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at foreningen er forvaltet og utdelinger er foretatt i samsvar med lov,
foreningens formål og vedtektene for øvrig.

Oslo, 09.04.2021
Mazars AS

Rune Jalving
Statsautorisert revisor

SAK 7 STATUS OSLO TENNISARENA (OTA)

HTK eier 33% av aksjene i Oslo Tennisarena AS. Øvrige aksjonærer er Heming, Nordstrand
Tennisklubb og Norges Tennisforbund. Morten Bjerke og Henrik Baumann sitter i OTA sitt
styre som representanter for HTK.

Med Covid 19 ble 2020 et krevende driftsår for OTA. Covid-restriksjoner medførte at
aktiviteten lå helt eller delvis nede store deler av både 2. og 4. kvartal. Dette innebar at
betydelige budsjetterte inntekter, spesielt fra eksamensutleie og baneleie, bortfalt. Dette ble
i noen grad kompensert med ekstrem høy etterspørsel på baneleie i de periodene OTA kunne
tilby utleie av baner uten Covid-restriksjoner. Gjennom god drift, ledelse, støtteordninger og
en samarbeidsvillig organisasjon klarte OTA å redusere sine kostnader betydelig. Resultat for
2020 endte med et overskudd på kr. 573.000

Driften så langt i 2021 har under de løpende Corona-restriksjonene fortsatt å være særdeles
krevende med minimale baneleieinntekter. Kostnadssiden har i samme periode vært holdt
nede gjennom permitteringer og gjennomgående lavt pådrag av driftsutgifter. Vurderingen
per nå med gradvis oppmykning av Corona-restriksjonene er at OTA vil få høy etterspørsel
på sine tilbud og vil være rigget for å betjene denne etterspørselen på en god måte. Således
forventer styret i OTA et nullresultat for 2021.

For å sikre finansieringen av OTA sin driftsmodell har man helt tilbake til 1997 tilbudt utleie
av lokalene til eksamensvirksomhet. Dette har de siste årene gitt et bidrag på MNOK 2-2,5.
Ulempen med dette samarbeidet har vært at man i eksamensperioder (nov/des og mai/juni)
helt eller delvis ikke har kunnet tilby baneutleie med de uheldige konsekvenser dette gir for
«kundene». Grunnet Corona ble det i 2020 og vår 2021 ikke avviklet eksamener på OTA, og
behovet fremover vurderes som usikkert. Styret i OTA har derfor besluttet å justere
driftsmodellen slik at man slipper å være avhengig av eksamensutleie for å sikre en
bærekraftig økonomi og samtidig legge til rette for idrettslig aktivitet året rundt. Justeringen
består av å frigi 2 tennisbaner og etablere padel-aktivitet på disse arealene. Investeringen
knyttet til dette tiltaket, samt oppgradering av 9 tennisbaner med nytt toppdekke vil bli
gjennomført i løpet av sommeren. For øvrig henvises det til informasjon knyttet til denne i
endringen i medlemsmail utsendt 27 april.

Oslo 03/05/21

Morten Bjerke (sign)

Henrik Baumann (sign)
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HTK INN I FREMTIDEN
2021 Forslag til retning for klubben, med fokus på visjon, verdier,
organisasjon, ansvarsområder, retningsgivende mål og
kapasitetsutnyttelse. Forslaget er utarbeidet høsten 2020 av Henrik
Baumann, Gry Hellund Ryssdal, Signe Blekastad, Toto Wold, Jørgen
Arnesen og Lars Erik Heibek

HTK VISJON
HTK skal være en aktiv tennisklubb for lokalmiljøet i Vestre Aker bydel.
Medlemmene skal være jevnt fordelt i alder, og klubben skal alltid forsøke å ha
tilpassede tilbud for alle medlemskategorier. HTK sikter mot en medlemsmasse på
ca. 800 medlemmer. Innenfor gitte rammer skal HTK levere et godt og tilpasset
tilbud til alle klubbens medlemmer. HTK skal stå for et godt, sunt og hyggelig
sportslig miljø, der alle medlemmer skal føle seg velkommen.

VERDIER
•
•
•
•

ÆRLIGHET
RESPEKT
GOD SPORTSÅND
INKLUDERING

HTK skal fremstå som en ansvarsfull klubb hvor medlemmer trives gjennom at
klubbens verdier preger våre holdninger, valg og kommunikasjon.
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HTK ORGANSISASJON
Med endret organisasjonsform ønsker vi å knytte komiteene tettere sammen,
forenkle kommunikasjonen, samt øke eierskapet, ansvarsfølelsen og
delaktigheten i frivilligheten.
(Styret/komiteledere valgt av GF 26.05.21 vil være basert på nåværende org. plan, ref. vedtekter, men vil tilnærme
seg ny organisasjonsform gjennom praktisk arbeid i perioden før styret evt. fremmer forslag om ny org. plan for
GF 2022)

KONTROLLKOMITEEN
ORDENSKOLLEGIET
RÅDSKOMITEEN

STYRE
DL

VALGKOMITE

Anlegg

Formann

Ekstern

Rapportere til styret

Sport

Arrangement

Miljø

Daglig drift av klubben

Regnskap/budsjettoppfølging

Anleggskomite

Sportskomite

Arr. komite

Miljøkomite

Ekstern

Administrere ansatte

Styremedl.

Styremedl.

Styremedl.

Styremedl.

Styremedl.

Administrere utleie av
klubbhus

Hus

Future

Turn. leder

Future

OTA

Administrere utleie av hall

Baner

Rekrutt

Fest senior

Rekrutt

NTF

Koordinere aktiviteter

Anlegg

Tennisskole

Fest junior

Tennisskole

Region

Avhjelpe Sportslig
leder/trenere

Sponsor
Boble

Lag

Medl.

Senior

Fakturering

Sportslig leder /
Leder

Lagkapteiner

Tennisskolen
Trenere

Vaktmester / Banemann
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ANSVARSOMRÅDER FOR KOMITEER
Styremedlem/komiteleder av hver komite er ansvarlig for rekruttering av
medlemmer til “egen” komite. Sammensetningen skal sikre at komiteene blir
dynamiske, ivaretar alle klubbens kategorier, og at det enkelte
styremedlem/komiteleder ikke blir sittende med hele jobben, men derimot har en
koordinerende rolle i samarbeidet med andre komiteer. Styremedlem/komiteleder
melder tilbake til styret i forhold til status i egen komite og samarbeid med andre
komiteer. Komiteenes medlemmer bør representere et nettverk som ytterligere
bidrar til frivillig arbeid og inkludering.
ANLEGGS KOMITE
Alt som har med anlegg
og bygningsmasse å
gjøre.
Være seg planlegging,
utførelse (med hjelp av
vaktmester og dugnad).

Utarbeide forslag til
budsjett i forhold til
planlagte
innkjøp/oppgraderinger.

SPORTS
KOMITE
Utforme og
følge opp en
sportslig plan
og mål i
samarbeid
med Sportslig
leder.
Definere
fordeling
TF/TR/TS
basert på
økonomi.
Definere hva
vi skal levere
trening og
kurs messig.
Ta ut og
administrere
lag samt
oppfølging av

ARR. KOMITE

MILJØ KOMITE

EKSTERN KOMITE

Planlegge og
administrere
turneringer i HTK's
regi.

Utforme og følge
opp en plan som
har til hensikt å
ivareta/forbedre
miljøet i klubben.

Ivareta klubbens
interesser mot
eksterne organer ála
OTA, NTF, NIF,
Region, Stat og
kommune etc.

Planlegge og
administrere
klubbturneringer.
Eventuelt
koordinere
klubbturneringer i
samarbeid med
miljøkomite.
Utarbeide forslag
til budsjett i
forhold til
planlagte
arrangementer.

disse i samråd
med
lagkapteiner.
Utarbeide
forslag til
budsjett i
forhold til
sportslige
aktiviteter.
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Eventuelt
koordinere dette
arbeidet med arr.
komite.
Utarbeide forslag
til budsjett i
forhold til
planlagte miljø
aktiviteter og
tiltak.

Medlemmene melder
tilbake til komiteleder
slik at denne kan
bringe dette videre til
styret.
Sponsor/Stiftelser/
Støtteordninger

MÅL FOR HTK
Overordnede mål
HTK skal være en av Norges ledende tennisklubber. HTK skal ha Norges beste
uteanlegg med Norges lengste utesesong gjennom et tilrettelagt aktivitetstilbud og
fasiliteter. HTK skal på best mulig vis utnytte dagens innendørskapasitet og
etterstrebe å utvikle dette tilbudet. I HTK skal alle medlemmer være glade i klubben
og ønske å bruke klubbens tilbud. HTK skal ha sunn økonomi. HTK skal bidra til at
norsk tennis utvikles på både topp og bredde.

ANLEGG

SPORT

ARRANGEMENT

MILJØ

EKSTERNT

Vi skal tilstrebe å ha de
beste utebanene i
landet. Medlemmene
skal være stolte av det
og derav føle ansvar for
vedlikehold av disse. Ut
fra de til enhver tid
gjeldende
forutsetninger skal vi
også tilstrebe å ha et
best mulig
innendørstilbud
gjennom vår egen
boble og eierandel i
OTA samtidig som man
er åpen for andre
fremtidige løsninger.

Videreføre og
utvikle dagens
modell samt sørge
for et
konkurransedyktig
tilbud til
turneringspillere.

Arrangere
klubbturneringer
og øvrige
turneringer
som reflekterer
klubbens størrelse
og aktivitetsnivå.

Sørge for at det
jevnlig utføres
miljøfremmende
tiltak. Det gjelder
både
aktivitetsmessig og
gjennom øvrige
tilbud til
medlemmene som
er med på å bedre
miljøet.

Representere
klubben utad på
en slik måte at
vår tydelige
stemme lyttes til
for å bidra til
HTK og norsk
tennis sin
utvikling.
Sørge for at
HTK’s
økonomiske og
sportslige
interesse i OTA
ivaretas på best
mulig måte.
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BANEBRUK OG KAPASITETSUTNYTTELSE
TINGESYSTEM

KAPASITET
TENNISSKOLEN
Barn, Rekrutt, Future,
Voksen og Privat

KAPASITET LAGKAMPER

Klubben må ha et
tingesystem som
ivaretar miljø, tilgang
og en viss
forutsigbarhet.

TS 4 baner 14-17Gruppen foreslår at klubben
man-fre.
spiller inn muligheten for å
3 juniorbaner og 1
spille timeskamper i
seniorbane
lagserien, eventuelt fra 2
60 timer
divisjon og nedover.

Fire dedikerte
seniorbaner.
Tre dedikerte
juniorbaner.
Dette gjelder også for
kurs.

TF 3 baner 17-19
man-fre.
3 juniorbaner
30 timer
Voksenkurs 1 bane
19-21 man-tor.
1 seniorbane
10 timer

INNENDØRS KAPASITET

Tennisskolen bør disponere
innendørstimer i boblen og på OTA lik i
dag når det gjelder både barn og
voksne.

1 Elite Lag Herre, 1 Elite Lag
Dame
Øke kapasitet/utnyttelse/tilgjengelighet i
1 2. Lag Herre, 2 Herre Lag
boblen ved å utvide åpningstider og
veteran
forbedre bookingsystemet
2 Dame Lag veteran

KAPASITET
TURNERINGER

Med de turneringene
klubben planlegger, som er i
Totalt 100 timer kurs
tråd med det historiske,
Totalkapasitet i
anser vi det ikke dithen at
samme tidsrom
dette går nevneverdig utover
245 timer
kapasiteten eller er å anse
som et problem.

FORSLAG TIL VEDTAK:
- GF godkjenner dokumentet dokumentet «HTK inn i fremtiden» som et
overordnet strategisk rammeverk for hvordan klubben skal driftes og utvikles.

Sign
Styret HTK
19.05.21
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INVESTERINGSFORSLAG BANER OG ANLEGG
BAKGRUNN
•

Bauta prosjektet havarerte høsten 2020

•

Det ble i høst gjennomført et strategiarbeid i forhold til veien videre for klubben

•

Anlegget har gått litt på «lut og kaldt vann» i mange år

•

Vedlikeholdskostnadene og arbeidsmengden kontra spilletid og kvalitet er
uforholdsmessig

•

Anlegget behøver oppgradering dersom det skal møte konklusjonene fra
strategiarbeidet og nødvendig kapasitet

KONKLUSJONER AV STRATEGIARBEID
I GROVE TREKK
•

En balansert medlemsmasse på ca 800 medlemmer

•

Tennisskole på ca 200 barn og TF på ca 40

•

Norges beste uteanlegg og Norges lengste utesesong

•

Innendørs: Dagens boble + OTA
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TRINN 1
ALTERNATIVER
1. Større prosjekt på hele anlegget der man utreder mulighetene for salg av deler av
tomten eller lignende for å kunne finansiere nye innendørsbaner under bakken.
2. Oppgradering av eksisterende uteanlegg inkludert hensiktsmessig dekke for
vintersesongen i boble på bane 1, 2, 3 og 4 for så å sette opp boble over 4 baner.
3. Oppgradering av eksisterende uteanlegg inkludert hensiktsmessig dekke for
vintersesongen i bobla på bane 1 og 3 samt lyssetting av 2 baner

ALTERNATIV 1
•

RedPlus grusbaner på bane 1, 2, 3, 4, 5 og 6.

•

6 Innendørs baner under bakken.

•

Bane 7 med hensiktsmessig tilleggsareal selges (utvikles) for å finansiere
nytt anlegg med baner under bakken.

•

Nytt klubbhus

•

Kostnadsramme 120-160 MNOK eks. mva.

•

Usikkert tidspunkt for ferdigstillelse og stengt anlegg, helt eller delvis, i minimum 2
år.

•

Usikkerhet rundt tillatelser, finansiering og gjennomføringsevne kan gjøre at
prosjektet stopper underveis.

•

Ligger utenfor strategi

•

Anbefales ikke

ALTERNATIV 2
•

Plexipave Softcourt på bane 1, 2, 3 og 4 med tilhørende grunnarbeider som sikrer
banene i all overskuelig fremtid.

•

RedPlus grusbaner på bane 5, 6 og 7 med tilhørende grunnarbeider som sikrer
banene i all overskuelig fremtid.

•

Boble over 4 baner på samme nivå (boblen blir 4 meter høyere enn dagens)

•

Nye gjerder på alle baner.

•

Kostnadsramme 18-20 MNOK eks. mva.
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•

Kan ferdigstilles tidligst høsten 2023

•

Ligger delvis utenfor strategi
•

Usikkerhet rundt tillatelser, finansiering og mulige protester kan gjøre at prosjektet
stopper underveis.

•

Anbefales ikke

ALTERNATIV 3
•

Plexipave Softcourt på bane 1 og 3 med tilhørende grunnarbeider som sikrer banene i all
overskuelig fremtid.

•

RedPlus grusbaner på bane 2, 4, 5, 6 og 7 med tilhørende grunnarbeider som sikrer
banene i all overskuelig fremtid.

•

Nye gjerder på alle baner.

•

Lyssetting av bane 2 og 4. (krever tillatelse)

•

Sikrer en utendørssesong fra før påske til november avhengig av snøforhold samt topp
kvalitet på våre to innendørsbaner.

•

Kompletterer anlegget, ref mål «Norges beste uteanlegg)

•

Betydelig mindre tidsbruk og lavere vedlikeholdskostnader.

•

Kostnadsramme 9 MNOK eks. mva.
Med forbehold om tilfredsstillende finansieringsløsning og nødvendige
GF-beslutninger kan innebaner (1 og 3) stå klare til 1 august 2021 for bruk i boble
kommende vinter, utebaner blir ferdigstilt slik at de er klare til sesongstart våren 2022

•

Ligger innenfor strategi

•

Basert på innhentede erfaringer og egen research vil det mottatte tilbudet gi den
ønskede kvalitet på banedekker og grunnarbeider. Det har vært vurdert å innhente tilbud
fra utenlandske aktører, men basert på en helhetsvurdering har vi
kommet frem til at frivilligheten og klubben ikke er tjent med en slik løsning. Dette retter
seg både mot selskapet som eventuelt skal gjøre jobben, ansvar etter at arbeidet er
ferdigstilt, og nødvendig oppfølging og ansvar fra klubbens side under gjennomføringen
av prosjektet.

•

Anbefales og fremmes for GF
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•

Budsjett
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TRINN 2
Oppgradering av tribuner og trevirke. Dette har en kostnadsramme på ca MNOK 2,0 og
er betinget av finansiering. Tiltaket fremmes ikke på årets GF.

TRINN 3
Oppgradering av klubbhus inkludert tak, fasader, vinduer, kjøkken og overflater. Se på
mulighetene for Padelbane på asfalten bak klubbhuset. Dette er betinget av
finansiering. Tiltaket fremmes ikke på årets GF
FORSLAG TIL VEDTAK:
- GF godkjenner presentert investeringsforslag (alternativ 3) og gir styret
mandat til å gjennomføre investeringen innenfor fremlagte rammer.

Sign
Styret HTK
19.05.21
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RED PLUS

RED PLUS ECO is a
new support PE
thought to respect the environment as it is 100% recyclable. It’s a revolutionary support RED PLUS has
assimilated creating a new material designed specifically for the warmer climates, where the low humidity
makes dry surfaces. It reduces the temperature of the field and would benefit so less water. RED PLUS ECO
offers a complete drainage over the entire surface and not just holes as from traditional surfaces.
Technical features:
• Totally 100% recyclable;
• Reduces the temperature as it retains moisture maintaining
cooled the surface;
• Do not fear the sun, heat and low humidity;
• High water drainage over the entire surface;
• Due to its structure it maintains a constant temperature;
• Do not make holes;
• Glide like the clay courts and traditional joke excellent ball bounce.
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Forslag: Tom Vidar Rygh

Jeg forespurte i fjor om ikke det var på tide å innføre «online-reservasjon» av baner i
Holmenkollen TK.
Jeg registrerer at dette ikke ble noe av og har nå sett regler for sesongen samt varsel om
generalforsamling.
Etter mitt syn er ikke de utformede «tinge-reglene» særlig medlems-vennlige eller
praktiske.
Jeg ber således om at årsmøtet tar stilling til spørsmål om ordinær online-reservasjon av
banetimer for medlemmene. Dette vil gi en dynamisk plattform som til enhver tid kan
reguleres for turneringer/trening, slik at man ser tilgjengelige baner og kan planlegge sitt
spill.
Jeg er dessverre (for meg) kun «støtte-medlem» og tar aldri opp baner, og en av
grunnene er at det ikke er mulig å planlegge sin aktivitet. I 2021 virker dette ikke særlig
praktisk, og jeg registrerer at nær sagt samtlige klubber samt kommunale anlegg i
Oslo-området nå praktiserer dette. For meg er det vanskelig å se annet enn fordeler for
alle parter?
Mvh,
Tom Vidar Rygh
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Forslag til årsmøte i:

Holmenkollen tennisklubb i 2021

Fra:

Trygg Thu

Tittel på forslag:

Booking av utebaner i HTK skal skje på web

Forslag:
1. Styret pålegges å innføre booking av utebane på nettet, f.eks. i Sporty.
2. Styret pålegges å redusere antall faste instruksjonstimer i prime-time fra nå nær 100% til 50%.
Begrunnelser:
1.
HTK er en klubb primært for medlemmene som ønsker å spille tennis. Alle de andre tennisklubbene har
nå booking på web. Det må også HTK få. Det er naturlig at dette blir innført snarest mulig.

Nåværende tingetavle krever at medlemmene må møte opp fysisk og de risikerer å måtte dra fra
klubben uten å ha fått spille. Dette er ikke god medlemspolicy.
2.
Det er flott at klubben bidrar til å øke interessen for fysisk aktivitet via tennis. De fleste som
begynner med tennis starter med kurs så spiller de mer og mer egenspill. Å få bane til egenspill er
dessverre blitt meget vanskeliggjort i dagens driftsmodell på HTK. Det blir en riktigere balanse når
det blir rom for egenspill, og det kan skje ved å motivere spillerne til å få spille, på mer ‘greie’ tider.

Oslo 11. mai 2021
_______________
Trygg Thu
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Oslo 10. mai 2021

Forslag til Årsmøtet i

:

Holmenkollen Tennis Klubb i 2021

Fra

:

Morten Due Strand

Tittel

:

Ekstern granskning av pengebruken i HTK i årene 2011-2021

Forslag:
1. Et eksternt selskap må se på pengebruken og undersøke hva som burde vært spart.
Begrunnelse:
Mange år og mange millioner har vært brukt på et prosjekt som aldri ble gjennomført. Forbruktn tid
får vi ikke tilbake men etter en slik granskning kan Årsmøtet vurdere best mulig om/hvor klubben
eventuelt kan kreve noen midler tilbakebetalt.

Morten Due Strand
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Forslag til ny §5 i HTKs lov.

«Begrepet «passive medlemmer» finnes ikke i NIFs lovverk. Med denne bakgrunn foreslår styret å
justere vårt lovverk slik at det klart fremgår at et «passivt medlem» som ikke har hatt rett til å spille
tennis på klubbens anlegg, men ellers har hatt vanlige «medlemsrettigheter», i realiteten ikke er å
regne som medlem av klubben. Det foreslås derfor en ny paragraf 5 i lovens første kapitel som skal
regulere denne kategorien.
Styret mener det er riktig å opprettholde en særregel for de personer som føler en tilknytning til
klubben, men som av forskjellige årsaker hverken kan eller vil utøve tennissporten. Det kan være på
grunn av sviktende helse, alder eller utenlandsopphold av kortere eller lengre varighet.
Det foreslås at ny §5 skal lyde slik:

§5 Klubbvenn
Personer som gjerne vil ha kontakt med klubben, dens medlemmer og faciliteter kan, hvis de ikke
allerede er medlemmer, i stedet for medlemskap med de fulle rettigheter dette medfører, velge
tilknytningsformen «klubbvenn». De som ønsker dette, må på tilsvarende måte som hva gjelder
medlemskap, sende søknad til klubbens styre. I søknaden må bakgrunnen for ønsket forklares
nærmere. Klubbens styre står fritt til å akseptere eller forkaste søknaden.
En «klubbvenn» regnes formelt ikke som medlem av klubben og har ikke rett til å delta i klubbens
sportslige aktiviteter. En «klubbvenn» har følgende rettigheter og plikter:
Plikter: En klubbvenn må:
1) Følge klubbens lovverk samt idrettens øvrige lovverk slik til enhver tid fastsatt av NIF.
2) rette seg etter styrets og administrasjonens vedtak og beslutninger.
3) betale en årlige avgift til klubben som fastsettes av årstinget.
Rettigheter: En klubbvenn kan:
1) ferdes på klubbens anlegg og i klubbhuset på samme måte som et medlem
2) delta på alle sosiale arrangementer i klubbens regi, så som, men ikke begrenset til deltagelse i
bridgeturneringer, fester, miljøkvelder, bruk av badstue samt leie av klubbhus etter samme regler som
et medlem.
3) Være til stede på klubbens årsmøter med talerett, men uten stemmerett og forslagsrett.
Personer som har vært fullt medlem av klubben i minst 2 år, kan etter eget ønske velge å gå over til å
bli klubbvenn. Vedkommende må i så fall underrette klubbens styre skriftlig før 01.01 med virkning
for det kommende året. Hvi han/hun senere velger å gå tilbake som fullt medlem, er det ikke
nødvendig å betale innmeldingsavgift nok en gang. På tilsvarende måte må den som ikke lenger måtte
ønske å være klubbvenn, underrette klubbens styre skriftlig før 01.01.
De som er passive medlemmer på det tidspunkt denne bestemmelse vedtas, blir automatisk
«klubbvenn»
Hvis ovennevnte forslag vedtas innebærer det at:
-

§3 avsnitt 11, punkt 4 bortfaller
Nåværende §5 blir ny §6, §6 blir § 7 osv……
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Kontingenter :HTK Årsmøte 26.5.2021
Fastsettelse av kontingent:
Styret foreslår endret kontingent for 2022 = en økning på 25%:
Senior:

Fra 2900,- Til: 3625,-

Junior:

1100,-

1375,-

Familie junior:

500,-

625,-

Formiddag:

1900,-

2375,-

Senior +67:

1900,-

2375,-

Ungdom/Student: 1100,-

1375,-

HTK venn (endret lov): 500,- 625,Styremedlemmer/Ansatte/ Komite formenn: 500,- til

625,-

Livsvarig: 0 kr.
Æresmedlemmer: 0 kr.
Innmelding Senior 1000,-

3625,-

Junior: 500,-

1375,-

Ingen innmeldings avgift for barn 12 år eller yngre

Det tas dog forbehold om uventet omstendigheter krever at vi må øke
kontingenten noe i denne perioden.

Begrunnelse for økning skrives her:
Inntektsøkningen generert av økte kontingentsatser vil i sin helhet inngå som et
bidrag til finansieringen av investeringen knyttet til oppgraderingen av baner/anlegg,
ref sak 14
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Valgkomiteens innstilling for styre og komiteer 2021/22
Styreleder: Lars Erik Heibek
Nestleder: Henrik Baumann
Styremedlem: Signe Blekastad
Styremedlem hall/bane/anlegg/hus: Carl Christian Christensen
Styremedlem turneringer og miljø: Gry Ryssdal
Styremedlem spillerutvalg: Jørgen Lindemann
Varamedlem: Formann juniorkomite Anette Boman Larsen
Varamedlem: Formann seniorkomite Joachim Lien
Komiteene:
Bane, anlegg og hall komite: Kristian Wilberg
Formann seniorkomite: Joachim Lien
(varamedlem til styret)
Formann juniorkomite: Anette Boman-Larsen.
(varamedlem til styret)
Formann hus komité: Britt Næss
Formann Miljø og Festkomite: Katja Ljungblom
Formann Arrangements komite: Martine Høyem Helset

Kontollkomiteen:
Formann Peter Chr Meyer
Helge Bjørhal
Vara: Erik Sartz-Knudsen
Ordenskollegiet:
Peter Chr Meyer
Bjørn Wold
Tom Dahl
Britt Næss

(velges for 5 år)
(velges for 5 år)
(velges for 1 år)
(velges for 5 år)

OSLO 19.05.21
På vegne av valgkomiteen
Hans Henrik

Morten Bjerke

Britt Næss
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