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Til 

medlemmene i Tønsberg Roklub 

Tønsberg 9.3.2016 

Saksliste og sakspapirer for årsmøtet 

Det vises til innkallingen til årsmøte av 8.2.16 

Årsmøte avholdes på Sjøormen (klubbhuset) 17.3.2016 kl. 19.00 

Sakliste: 

1 . Godkjenne de stemmeberettigede 

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen

4. Behandle idrettslagets årsmelding

(Rapport fra styret, rådet, materialsjef, hussjef og rosjef)

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

6. Behandle innkomne forslag og saker

7. Fastsette medlemskontingent

8. Vedta idrettslagets budsjett

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

10. Foreta følgende valg

a) Leder og nestleder

b )Rosjef, materialsjef, kasserer, sekretær 

1.styremedlem=>hussjef og 1 vara medlem (vise rosjef)

c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan - valg til rådet.

d) 2 revisorer

e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet

f) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte



Sakspapirer som legges ved er: 

Forslag til forretningsorden 
Årsmelding 

TØNSBERG ROKLUB 

Regnskap med revisors beretning 
Eventuelle innkomne forslag 
Forslag på medlemskontingent 
Forslag til budsjett 
Valgkomiteens innstilling 
Styrets innstilling på neste års valgkomite 

Forslag til foretningsordning: 

1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten/ordstyreren (valgt i sak 3). De
valgte sekretærene skriver protokoll.

2. Ingen kan ha ordet mer enn tre ganger pr. i samme sak. Taletiden
begrenses til tre minutter for første gang og to minutter for andre og tredje
gangs innlegg. Saker som er til forretningsorden begrenses til ett minutt.
Dirigent/ordstyrer kan forkorte taletiden og sette strek for talelisten etter
behov.

3. Alle forslag må leveres skriftlig til ordstyrer og må være signert. Nye forslag
kan ikke fremmes etter at strek er satt og saken er tatt opp til votering.
Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten.

Vi ønsker for øvrig å minne om NIFs regler om kjønnskvotering ved valg/oppnevning, 
referert i innkallingen til dette årsmøtet. 

Med vennlig hilsen styret. 
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RAPPORT FRA STYRET FOR ÅRET 2015 

STYRET HAR BESTÅTT AV: 

Formann: Line Andresen Olstad 
Nestformann: Gunnar Monrad Jacobsen 
Kasserer: Svein Aasen 
Sekretær: Tina Lindgren 
Hussjef (1. styremedlem): Morten Riiser 
Materialsjef: Øystein Lehmbecher 
Rosjef: Tore Nilsson 
Viserosjef (varamedlem): Gaute Tjørn 

Revisor: 
Revisor: 

Valgt til rådet: 
Valgt til rådet: 
Valgkomiteen: 

Valgkomiteen: 
Valgkomiteen: 
Valgkomiteen, vara: 

Styrets arbeid 

Rolf Svendsen 
Jacob Rabe 

Niels Petter Salvesen 2015 og 2016 
Liss Wadel 2014 og 2015 
Agnete Tjørn 

Svend Andersen 

Styret har siden forrige generalforsamling/årsmøte den 17. mars 2015 hatt 8 
styremøter. 

Det er organisert rutinemessig bryggeopptak/ -
vedlikehold, snømåking, vask av treningsrom 
og klargjøring for sesong. 

Det er foretatt tilrettelegging og finansiering 
rundt treningssamlinger (ski/roing) og 
deltagelse på regattaer i inn- og utland. 

Vi har arrangert to loppemarkeder i 2015 et på 
våren og et på høsten. Begge loppemarkedene 
ga gode resultater og godt tilskudd til 
klubbkassen. Flere tusen loppelapper ble delt 
ut i forkant, og det var topp oppslutning blant 
roere, familier og venner av roklubben. Tusen 
takk for innsatsen. 

Det ble arrangert julegrøt i desember for alle 
små og store venner av roklubben. I alt 70 store 
og små var med på dette hyggelige 
arrangement et. 
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Medlemsoversikt: 31.12.15 

Det er per 31.12.15 140 medlemmer hvorav 33 lisensregistrerte. Det er omlegging av 
idrettsregistreringen og tidligere registrering som var per 31.1. hvert år er nå flyttet til 
30.4. 

Medlemskap strykes dersom det ikke er betalt kontingent siste 3 år. 

Økonomi 

Det er høsten 2015 gitt tilskudd fra Sparebank1 Tønsberg - Nøtterøy til kjøp av ny 
båthenger med kr 100 000,-. Det er bestilt ny henger og denne vil bli levert til 

sesongen 2016. 

Vestfold rokrets har fått tilskudd fra 
Gjensidigestiftelsen med totalt kr 
1 300 000,- til innkjøp av 
nybegynnerbåter for å øke aktiviteten i 
alle klubbene i kretsen (Porsgrunn, 
Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Horten 
og Drammen). Båtene ble bestilt i 
2015 og vil bli levert i mars 2016. 

Vi har mottatt tilskudd fra Tønsberg 
kommune, LAM midler, Kongsberg 
Maritime kr 10 000,- samt inntekter fra 
Tønsberg foreningsbingo. 

Klubben er registrert i Frivillighetsregisteret og får tildelt tippemidler/grasrotandelen. 
Per 31.12.15 var det 49 spillere som gir sin grasrotandel på Norsk tipping til 
Tønsberg Roklub. Totalt for 2015 fikk vi i kr 13900,-. 

Vi har fått med oss noen trofaste sponsorer videre dette året, og noen nye, de er 
listet opp som vedlegg til beretningen. Vi har hatt en egen sponsorgruppe som har 
jobbet med nye sponsorer, og med en avtale om kjøp av klubbklær. 
Sponsorgruppen har bestått av Petter Alexander Bordal, Arne Sandvik og Einar 
Braathen. Styret takker gruppen for jobben som er gjort. 

Klubben takker alle våre bidragsytere/sponsorer for all økonomisk støtte som har 
bidratt til at vi har kunnet gå til innkjøp av nytt materiell/utstyr og drive klubben. 

Viser for øvrig til regnskap som blir gjennomgått på årsmøte. Tusen takk til Liss 
Wadel for hjelp til regnskap. 
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Klubbens representasjoner i 2015 har vært: 

• Møte i Tønsberg foreningsbingo:
• Varamedlem Vestfold Rokrets:
• Styremedlem Vestfold Rokrets:
• Nestleder Vestfold Rokrets:
• Spesialtrenerforum på Olympiatoppen
• Trenerforum Olympiatoppen
• Norges Roforbunds ting

Nilsson

Gunnar Monrad Jacobsen 
Tore Nilsson 
Svend Andersen 

Line Andresen Olstad 
Line Andresen Olstad 
Tore Nilsson 
Line Andresen Olstad og Tore 

Klubben har deltatt på 5 møter i Vestfold rokrets og 2 møter Vestfold kraftsenter. 
Det er avholdt møte med Oslo Rokrets ang. World Rowing Tour 2017. 

I forbindelse med Torvlekene i Tønsberg nominerte styret Line Andresen Olstad som 
årets i ildsjel til RAUS pris for Tønsberg område. Hun ble tildelt prisen på Raus 
Torvleker i Tønsberg den 31.10.2015. Klubben mottok også kr 5 000,- i pris for 
tildelingen. Dette var en velfortjent pris til vår leder og trener i klubben og vi er meget 
stolte. Tønsberg roklub hadde i 
forbindelse med Torvlekene egen 
stand med romaskiner og det var 
mange hundre barn som fikk 
prøvd seg på dette. Takk til alle 
som stilte opp for å gjøre dette 
mulig. 

Det var lokal idrettsgalla for 
Tønsberg område den 31.10.15 
og her var Ask Jarl Tjørn nominert 
til årets unge utøver. 
Representanter fra styret var med 
på idrettsgallaen i Oseberg 
kulturhus og Line var oppe på 
scenen i forbindelse med offisiell utdeling av Raus prisen. 

Informasjon til medlemmene: 
Det er skrevet egne infoskriv til medlemmene. Generell info og påmeldinger henges 
opp på tavlene i båthuset (rosesongen) eller i treningsrommet (vintersesong). 

Klubben har en egen hjemmeside www.tonsberg-roklub.no. Arild Myhre har ansvaret 
for hjemmesiden. Der finnes det en elektronisk kalender for booking. Dette fungerer 
bra. Det er mange som leier Sjøormen som bruker hjemmesiden.På nettsiden står 
klubbens e-postadresse: formann@tonsberg-roklub.no 
Tønsberg Roklub har to grupper på Facebook en offentlig for å synliggjøre klubben 
og en lukket gruppe for medlemmer og andre interesserte. Her legges det ut interne 
opplysninger, beskjeder, bilder etc. 

Styret ønsker å takke alle medlemmer for den støtte som er vist styret og vi håper 
alle fortsatt vil trives i klubben. 
På vegne av Tønsberg Roklubs styre: Tina Lindgren, sekretær 
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Hussjefens beretning 

UTLEIE 
Det har også i 2015 vært stor pågang for utleie av Sjøormen. Til sammen 87 utleier. 
Tina Lindgren har hatt ansvaret for utleie. Anabas AS har utført vask av 1. etg. Det 
har vært noe bytte i firma hvem som har utført dette og noe ulik kvalitet. Det fungerer 
ved slutten av året bedre og vi er stort sett fornøyde. 

VEDLIKEHOLD 
Av vedlikeholds arbeider i år er det utført maling av veggene i salen. Utvendig 
gjenstår en del maling på klubbhus og østre båthus. 
Taket på båthus vest må skiftes. Her er det mye råte nå og det lekker på flere steder. 
Vi har fått prisoverslag fra byggmester på utbedring av taket på over 100.000,-, så vi 
håper vi kan få tatt denne jobben på dugnad for å få 
kostnadene ned. Strømtilførselen til vestre båthus er reparert. Lys i båthuset løses 
ved hjelp av byggelamper, da det er kortslutning i de gamle taklampene. 

VESTRE BÅTHUS 
For om mulig å sikre at vestre båthus kan bli stående der det er, etter at Leca har 
flyttet fra nabotomta, aksjonerte vi før kommunevalget. Vi fikk mye støtte ved hjelp av 
underskriftkampanje fra naboer og venner av roklubben, direkte henvendelser til 
politikere og åpent møte på Sjøormen med politikerne og naboer. Vi fikk fra alle 
politiske partier løfter om at våre behov for å kunne ivareta fortsatt drift på Sjøormen 
og lagring av båter i vestre båthus skulle ivaretas i "Del av kommunedelplan for 
sentrum - Byplan 2014-2026". Forslaget til kommunedelplanen ble etter debatt i 
formannskap og bystyret endret slik at vi nå har godt håp om at klubbens arealbehov 
er ivaretatt i kommunedelplanen. 

DIVERSE 
Vask av andre etasje blir utført av de som bruker lokalet. Liste henger på 
oppslagstavle, og her må hver familie følge med og sette initialer og dato når vask er 
utført. Brøyting av parkeringsplassen utføres av Strandman. Det måkes ved 
innganger og søplestativ av styret og foreldre. 

Selv om det er utleie av huset blir også lokalene benyttet mye av klubbens 
medlemmer til div. anledninger. 

Bryggene ble også i 2015 satt ut ved hjelp av egne krefter, men tatt opp senhøstes 
med kranbil og en gjeng som begynner å få god erfaring med jobben. 

Morten Riiser 
Hussjef 
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MATERIALSJEFENS BERETNING 

Våren 2015 starter som tidligere år med klargjøring av båter og båt materiell etter at 
loppemarkedene er overstått og ryddet bort. 

Det ble en tidlig start på rosesongen i 2015 også. Da vi hadde gleden av og få å 
være med på rosamling i regi av Sandefjord roklubb. 

Vårens arbeid bestod av rydding i vestrebåthus og gjennomgang av verktøy og 
reservedeler vi har til båtene våre, før vi kunne gå i gang med reparasjoner. 
Til min store glede så sa Lars seg villig til å være med å hjelpe. Noe som har vært 
helt uvurderlig, da min kompetanse på dette området er minimal. Vi har sett Lars løpt 
frem og tilbake og ordnet båter og utstyr på regattaer og treninger. I tillegg har flere 
av de gamle båtene blitt total renovert sånn at de igjen kunne tas i bruk. Så tusen 
takk Lars for den jobben du gjør. Du skal vite at det betyr mye for oss alle. 

Det er gledelig at det er så mange som er med på ro treningene og bruker utstyret 
som er til disposisjon. Men det hadde vært fint om det hadde blitt lagt tilbake på 
samme plass etter bruk. Det gjør ting så mye enklere for alle og finne det man 
trenger. 

Vi har ved flere anledninger fått ødelagt båter i kollisjoner med andre robåter på 
vannet. Selv om det ved alle anledningene er roere fra andre klubber som har vært 
årsaken til kollisjonene må også vi være årvåkne hele tiden for å unngå kollisjoner. 
Alle ulykkene har skjedd under fellessamlinger eller regattaer. Da er det alltid mange 
båter på vannet og det er viktig hele tiden ha oversikt over vannet rundt båten så vi 
ikke blir pårodd. Skader på båtene er dyrt, tidkrevende og krever mye organisering 
særlig når båtene må sendes til produsenten for reparasjon. I tillegg blir vi uten båt i 
lengre perioder. 

Materialsjef 
Øystein Lehmbecker 
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Rosjefens beretning 

2015 har vært nok et år med stor aktivitet i Tønsberg Roklub. Vi har mange aktive 

roere i alle aldersgrupper fra junior D til senior. Nye roere har kommet til og vi har 

flere roere som er med i 

øst vært i klubben ved flere anledninger. 

Norges Roforbunds 

utviklingsgruppe. 

Trenere gjennom sesongen har 

vært Line Andresen Olstad, 

Svend Andersen, Ingrid Riiser, 

Anders Brænne og Lars 

Andrup-Næss. I tillegg har 

Norges Roforbunds trener for 

utviklingsgruppene/kraftsenter 

Det må også nevnes at vi har et flott støtteapparat- foreldrene - som trår til der det 

trengs. Enten det gjelder kjøring av 

følgebåt, hjelp på brygga når båter skal ut 

og inn og bæring av utstyr. Det er også 

viktig og hyggelig når familie er med på 

regatta, både som heiagjeng og med en 

hjelpende hånd. 

lnnetreningen har som vanlig forgått på 

roklubben, og med stort oppmøte. Vi fikk i 

begynnelsen av januar oppgradert treningsrommet med 2 nye spinningssykler. De 

gamle var ganske slitne. Også i år har vi brukt gymsalen på brannstasjonen på 

torsdager. Det gir oss muligheten til å kjøre felles sirkeltrening for alle roerne. 



TØNSBERG ROKLUB 
To ull<I O'JU li.of t1)und 

De fleste av roerne har også vært på samlinger i løpet av sesongen. Skisamling for 
seniorene på Skei kampen i januar, rosamling i Sevilla 14 dager i februar for senior og 

jrA, skisamling for kretsen på Haglebu i mars som var åpen for alle, rosamling i 
Bergen i mars for senior, rosamling i Moss og Horten for jrA i påsken, rosamling i 
Sandefjord for jrB i påsken, seniorsamling i Bergen i oktober, rosamling i Le Temple 
Sur Lot i Frankrike i oktober for utviklingsgruppen, rosamling i Porsgrunn for jrB i 
desember, jentesamling i Horten i romjula for jrC og B og romjulsamling i Bergen for 
roere født mellom 1998 og 2001. 

Kraftsenter Vestfold har et jun A/B prosjekt. Det er gjennomført flere samlinger, og 
målet er å sette sammen en båt som kan kjempe om en plass i Nordisk mesterskap 
for junior. Flere av Tønsbergs roere er med i prosjektet. 

I tillegg er det startet et jenteprosjekt hvor jentene i Kraftsenteret møtes til samlinger. 
Samlingene har vært gjennomført høsten 2015 i 
Horten. 

De beste roerne våre bor store deler av 
rosesongen på Årungen for trening til mesterskap. 
Da følger de opplegget til Norges Roforbund. 

Lørdag 7. Februar ble det arrangert NM i romaskin i 
Bergen. 5 utøvere fra Tønsberg reiste over og bet 
godt fra seg. Mange gode resultater med Adrians 2. 
plass i HJA og Asks tredjeplass i HSLv som de 
beste. 

KM i romaskin ble arrangert i Horten lørdag 14. 
mars. Tønsberg stilte med 11 roere i 1x og 5 stafettlag. Det ble en bra dag med 
mange fine resultater og det endte opp med 7 førsteplasser, 3 andreplasser og 2 
tredjeplasser 

Regattasesongen 2015 inneholder 7 nasjonale regattaer inkludert NM. Vi har deltatt 
på alle bortsett fra ungdomsmesterskapet i Os. I tillegg Nordisk Mesterskap på 

Årungen som alle vet vi var medarrangør av sammen med Horten Roklubb og 
Sandefjord Roklubb. 
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Vi fikk mye skryt av Norges Roforbund og alle 

deltagende klubber for gjennomføringen, så jeg vil 

benytte anledningen til å takke hele klubben for den 

store innsatsen som gjorde det mulig å gjennomføre 

regattaen på en så glimrende måte. 

Vi hadde 

Tønsberg roere 

i mange 

internasjonale 

regattaer med 

veldig gode 

resultater. Ratzeburg som er en stor tysk U23 

regatta med internasjonal deltagelse - Jørgen 

nr. 2 i A finalen i 4x, og med våre roere som representanter for Norge i Jr. EM i 

Tsjekkia -Adrian ble nr. 2 i B finalen i 1 x, 

EM i Polen -Ask ble nr. 5 i B finalen 1xlv, 

Nordisk Mesterskap -Jørgen fikk bronse i 

2x, Jr. Nordisk - Une nr. 4 i A finalen i 4x 

og Adrian fikk sølv i 1 x og 4x, U23 VM i 

Bulgaria - Jørgen vant C finalen i 4x og 

Ask vant C finalen i 1 xlv, Jr.VM i Brasil -

Adrian vant C finalen i 1 x og World Cup i 

Italia - Ask ble nr. 2 i C finalen i 1 xlv. 
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Årungenregattaen 

Årets første nasjonale regatta ble arrangert av NSR på Årungen andre helga i mai. 
Lørdag morgen var det is på båtene og også søndagen startet kald og våt. Vi stilte 

Østlandsregattaen 

med 13 roere og forsynte oss 
godt av premiebordet - 6 
førstepl, 4 andrepl, 3 tredjepog 
mange andre flotte plasseringer. 
De roerne som i år har gått opp 
en klasse merker nok at nivået 
blir høyere. 

Siste helga i mai var det klart for neste regatta, igjen på Årungen med Moss som 
arrangør. Igjen er det en regatta med 
dårlig vær. 15 roere er med denne 
gangen. Flere av roerne våre deltar 
også i lagbåter med roere fra andre 
klubber og vi er også denne gangen 

ofte innom premiebrygga. Hele 12 
førsteplasser, 4 andreplasser, 4 
tredjeplasser tar roerne med seg. 

Christianiaregattaen 

13. og 14. Juni er nok en gang Årungen arena for regatta. Vi setter også denne
gangen opp teltet, men det er bedre 
vær denne helga. Teltet er et fint 
samlingspunkt for roere og foreldre og 
er nyttig enten det er bra eller dårlig 
vær. Første start lørdag blir utsatt av 
grunn av tåke. Vi har med 14 roere. 
Det er mye flott roing og vi reiser hjem 
med 9 gull-, 7 sølv- og 8 
bronsemedaljer. 
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Nordisk Mesterskap og Vestfoldregattaen 

Siste helga i juni var det tid for vår egen regatta - Nordisk og Vestfoldregattaen. En 
stor regattahelg med flott vær - som bestilt. Mange av våre roere merket nok at 
nivået nå var høyere på grunn av deltagelse fra Danmark, Sverige og Finland. Men 
allikevel bet vi godt fra oss med 6 gull-, 5 sølv- og 5 bronsemedaljer, toppet med sølv 
til Adrian i 1 x og bronse til Jørgen i 2x. Begge rodde for Norge i landslagsdrakt. 

Nok en gang vil jeg takke alle foreldre og andre for kjempeinnsatsen før, under og 
etter regattaen. 

Vi har gjennom vårsesongen 
mange roere i lagbåter med roere 
fra andre klubber. Alle de fire 
første regattaene er 
kvalifiseringsregattaer til diverse 
internasjonale mesterskap så det 
er viktig å prestere på høyt nivå i 
disse. I forkant av disse har alle de 
aktuelle roerne vært igjennom time 
trail og seat race på Årungen som 
avgjør om de er aktuelle for lag. 

Tunevannsregattaen 

Regattaen i Sarpsborg arrangeres 
som regel i midten av august. Da 
er det fremdeles skoleferie og vi 
pleier ikke å ha med fullt så mange 
roere som på andre regattaer. 
Denne gangen var det seks roere 
som stilte, men til gjengjeld 
forsynte de seg grovt av 
premiebordet. 10 gull-, 1 sølv, og 1 
bronsemedalje. 

Kjørbosprinten 

Så var det tid for den virkelig store regattaen for Tønsberg Roklubb - Kjørbosprinten 
på Kalvøya i Bærum. I år hadde vi påmeldt 19 roere i hele 56 starter. Det tror jeg er 
ny rekord og hengeren vår ble alt for liten, men vi fikk låne Sandefjord sin henger 
som tar mye flere båter. Med mange foreldre og andre pårørende ble det en 
kjempefin regatta i maksvær begge dager. Hektisk men morsomt. Medaljefangsten 
ble 15 gull-, 9 sølv- og 7 bronsemedaljer. 



NM og Stokkavannsregattaen 
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Arrangør av NM var i år Stavanger. Derfor var 

Stokkavannsregattaen flyttet til høsten. 

Vi reiste ned med 10 roere. Det var fint vær under 

hele regattaen, men litt vind oppe ved start. 

Medaljepotten ble 5 gull, 2 sølv og 2 bronse. 

Adrian og Ask ble norgesmestere i henholdsvis JA 

1x og SLv 1x. GRATULERER! 

Vestfoldcupen 

Regattaene i Vestfoldcupen startet også i år med 

oss som arrangør og ble avholdt på kajakklubben 

12. mai. Så fortsatte det med regattaer i Horten

28. mai og Sandefjord 8. juni. Alle regattaene på

våren var preget av dårlig vær. Etter ferien var det regattaer i Drammen 26. august 

og til slutt Porsgrunn 12. september. Gjennom hele sesongen knivet vi om ledelsen 

med Horten, men i siste regattaen i Porsgrunn hadde vi påmeldt hele 30 båter. Det 

avgjorde nok cupen og vi tok hjem seieren for 4. gang på rad. 

Rosesongen ble avsluttet med 

klubbmesterskap på 

roklubben. Lagbåter ble satt 

sammen etter trekning med 

eldre og yngre roere og vi fikk 

mange flotte løp. Starten gikk 

omtrent ved steinbrygga og 

målgang var ved roklubben. 

Avslutning inne med 

premieutdeling til glade 

medaljemottagere og kaker til en stor gjeng med frammøtte. 

I løpet av de siste årene har Jørgen Mjøs Nilsson, Ask Jarl Tjørn og Adrian Lindgren i 

forskjellige perioder vært innlemmet i Vestfold Toppidretts stall. Dette er et program i 

regi av Vestfold Idrettskrets og Vestfold fylkeskommune som i samarbeid med 

klubbene ønsker å gi unge utøvere fra Vestfold et løft i karrieren som fremtidig 

internasjonale toppidrettsutøvere. 
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Oversikt over roturer 2015 

Dessverre er oversikten særdeles mangefull pga roernes unnlatelse av å skrive inn 

sine roturer. Håper på endring i 2016. Roturer SKAL inn i roprotokollen. 

Navn km antall 

Jørgen Mjøs Nilsson 3105 211 

Une Amalie Tjørn 1256 Mer 

Adrian Lindgren 624 mellom 2500-3000 

Lars Jørann Lindgren 488 52 

Isak Vartdal-Gjerde 402,6 51 

Sander Benden Nilsen 355,5 51 

Edvard Aasen 287 36 

Mari Bråthen 259,5 36 

Marie Andrup-Næss 245 37 

Erlend Nordve Lehmbecker 223,5 23 

Ida Kyvik Sandvik 200,5 31 

Line Andresen Olstad 192 20 

Frida Andrup-Næss 125 24 

Ti ril Grepperud Amundrød 122 21 

Ola Hoftun 107,5 18 

Lene Sam land 100 15 

Aksel Evensen 93,5 15 

Lars Andrup-Næss 75,5 8 

And rine Kverme 73,5 11 

Julie Wennerød Bordal 71 12 

Made lei ne Jamieson 68,5 11 

Ask Jarl Tjørn 68 5 mellom 2500-3000 

Nata lia Skaar 61 9 

Heidi Andrup-Næss 52,5 5 

Pernille Pukerud 49 6 

Martin Aagesen 47 8 

Ingrid Riiser 39 5 

Anders Brænne Dybesland 35 4 

Christian Tidemann 28 6 

Tobias Solvang 23 4 

Martinius Aasen 20 6 

Simon Aasen 16 5 

Synne Olstad 14 8 

Marte 13 3 

Hedevig Astrup 9 4 

Hans Olav 8 2 

Johanne Augum 4 3 

Live Kleven 4 3 

Thuva Kleven 4 3 

Rosjef Tore Nilsson 
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Fastsettelse av kontingent 2016 

Det foreslås ingen endringer for 2016 

Styrets forslag til kontingent: 

• Passive/støtte medlemmer/pensjonister
• Ektepar medlemskap (passive)
• Idrettsaktive medlemmer
• Idrettsaktive medlemmer med lisens
• Maks kontingent per husstand (familiemedlemskap)

kr 150,
kr 250,
kr 600,
kr 1 000,
kr 2 000,-

En husstand består av inntil to foresatte og antall barn med alder under 18 år i 

medlemsåret. Barn 18 år eller mer under utdanning inngår allikevel i familie 

medlemskap. 

Det er halv kontingent når medlemskapet begynner senere enn 1. september i 

medlemsåret. 

Kontingent må innbetales før det gis anledning til deltagelse i regattaer, herunder 

Vestfold Cup. 

Kontingenten til roere innbefatter lisensbetaling til Norges Roforbund, samt forsikring 

når roerne er på trening og i konkurranse. 

Innbetalingsfrist: 30. april 2016 

Det betales kr 50,- per nasjonal-/internasjonal regatta i egenandel. Dette blir fakturert 

en til to ganger per. år. 
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EN STOR TAKK TIL SPONSORENE VÅRE I 2015 
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PUNKT 9. 

Organisasjonsplan for Tønsberg Roklub 2015 

Huskomite: Hussjef (Morten) og Utleieansvarlig (Tina) 

Loppemarkedkomite: Ledere (Tina og Line)og styret 

Arrangementskomite/festkomite: Nestleder (Gunnar)+ styret 

Sponsorkomite: Petter Alexander Bordal, Arne Sandvik, Einar Braathen. 

Forslag til Organisasjonsplan for Tønsberg Roklub 2016 

Huskomite: Hussjef (Lars) og Utleieansvarlig (Tina)+?? 

Loppemarkedkomite: Ledere (Tina og Line) + styret 

Arrangementskomite/festkomite: Nestleder (Gunnar)+ styret 

Sponsorkomite: Petter Alexander Bordal, Arne Sandvik, Einar Braathen 

Jubileumskomitee fram til 2018: ?? 

Bokkomitee fram til 2018: ?? 

Roklubbens lov er revidert og er i samsvar med revisjonen fra NIFs
vedtak i Idrettsstyret i oktober 2015.
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B rå: Bør Økonomi & Re nska AS

Tønsberg Roklub 
Årsmøte re r 2015 med buds"ett for 2016 

Tekst 
Leieinntekter 
Andre driftsinntekter 

!Sum driftsinntekter

I Dekningsbidrag 
Godt · øre Ise 
Sum ersonalkostnader 

Sum avskrivnin er 
Leie lokaler 
Offentlig avgifter 
Strøm og varme 
Renhold 
Andre kostnader lokaler 
!Sum lokale kostnader
Tomteleie
Inventar ikke aktivert
Båter og utstyr
Re ras·oner/vedlikehold
Sum driftskostnader
Andre honorarer
!Sum kjøpte tjenester

er 

Nettleie, telefon, kontorrekvisita,
Sum kontorkostnader
Driftskostnader føl ebåter
Sum båt-o hen er kostn

Møte kostn. sos.arr. og 
Medlemskostnader 

!Sum medlemskostnader

Forsikringer 
Bank- og kortgebyrer 
Andre driftskostnader 
I Sum diverse kostnader 

!Sum driftskostnader

I Driftsresultat 
Renteinntekter 
Rentekostnader 

!Sum finans innt./kostn.
Driftsresultat minus renter 

orto 

Tilskudd til rehabiliterin båthus NV 
Resultat før skatt overskudd 

Budsjett 2016 
418 615 

Note 

577 000 81 

995 615 

995 615 

45 000 

45 000 

10 000 

200 000 82 

210 000 

0 

7 000 

40 000 

110 000 

20 000 

177 000 

10 000 83 

40 000 

100 000 84 

80 000 

230 000 

0 

0 

1 600 

1 600 

5 000 

5 000 

10 000 

10 000 

10 000 

140 000 

150 000 

55 000 

1 000 

30 000 

86 000 

914 600 

-81 015

( 0) 

110 000 

110 000 

28 985 

-100 000

-71 015

overskudd 

2015 
-372 350

-613 499

-985 849

-985 849

39 704

39 704 

8 000 

179 100 

187 100 

1 100 

6 042 

40 719 

107 793 

14 352 

170 006 

10 000 

28 698 

150 000 

42 135 

230 833 

0 

348 

348 

636 

636 

5 400 

5 400 

8 068 

129 160 

137 228 

52 070 

569 

21 210 

73 849 

845 103 

-140 746

-( 151)

123 945

123 794

-16 952

-689 385

-706 186

overskudd 

2014 
-347 150

-724 715

-1071 865

-1071 865

40 898 

40 898 

9 000 

183 100 

192 100 

3 050 

41 179 

39 716 

106 956 

17 161 

208 062 

10 000 

52 976 

150 764 

58 612 

272 352 

34 506 

34 506 

2 594 

2 594 

1 589 

1 589 

1 680 

1 680 

0 

1 367 

93 920 

95 287 

52 245 

816 

28 300 

81 361 

930 429 

-141 436

( 354)

115 090

114 736 

-26 700

-658 000

-684 346

overskudd 



Note B1 

Note B2 

Note B3 

Note B4 

) 

Andre driftsinntekter: 

Aret 2016 skal del holdes to loppemarkeder 
Sponsorinntekter 
Bingo 
Gaver 
Momskompensasjon for utgifter til vanlig drift 
Stønad fra Nøtterøy kommune 
Stønad fra Tønsberg kommune 
Medlemskontingent 
Dugnader 
Tilskudd fra Roforbundet 
Grasrotandelen 

Sum andre driftsinntekter 

Avskrivning økes på grunn av mye skader på båthus NV 

Tomteleie til Tønsberg kommune er uendret t.o.m år 2019 

Det er bestilt en ny båthenger. Brutto kostnad 

250 000,00 
50 000,00 
25 000,00 
50 000,00 
50 000,00 

27 000,00 
40 000,00 
20 000,00 
50 000,00 
15 000,00 

577 000,00 

10 000,00 

1170 000,00 

Diagramtittel 

• 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 

) ) 



-
Egenkapital Langsiktig 

gjeld 

31.12.2010 5336 2059 38,6 

31.12.2011 5306 1978 37,3 

31.12.2012 5324 1897 35,6 

31.12.2013 5258 1799 34,2 

31.12.2014 5943 3233 54,4 

31.12.2015 6799 2496 36,7 

Diagramtittel 

8000 

7000 

6000 

5000 

4000 

3000 

I
2000 

I I I I1000 I 0 

1 2 3 4 5 6 

• Egenkapital •Langsiktiggjeld

C:\Users\Gunnar\Desktop\lng-arbeidsmappe\Roklubben\Generalforsamlinger og Rådet\Årsmøte 
2015\Regnskap 2015 med budsjett for 2016 Pantelån 17.03.2016 

Årsmøtet ble orientert om styrets forslag til å samle våre to pantelån i
Sparebank1 Nøtterøy-Tønsberg til ett lån. Det gir både lavere 
kostnader og forenklet administrasjon. Årsmøtet vedtok denne 
endringen.
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PUNKT 10. 

Valgkomiteens forslag til styrerepresentanter, klubbens 
representanter i rådet og revisor for 2016 

Leder/formann: 
Nestleder: 
Kasserer: 
Sekretær: 
Materialsjef 
Hussjef: 
(1. styremedlem) 
Rosjef: 
Viserosjef: 
(varamedlem) 

Revisor (2 pers): 

Valgt til Rådet: 

Valgkomite: 

Line Andresen Olstad 
Gunnar Monrad Jacobsen 
Svein Aasen 
Tina Lindgren 
Øystein Lehmbecker 
Lars Andrup-Næss 

Tore Nilsson 
Gaute Tjørn 

Rolf Svendsen 
Jacob Rabe 

Liss Wadel 2016 og 2017 
Nils P. Salvesen 2015 og 2016 

gjenvalg 
gjenvalg 
gjenvalg 
gjenvalg 
gjenvalg 
ny 

gjenvalg 
gjenvalg 

gjenvalg 
gjenvalg 

gjenvalg 
valgt for to år 

Velges av generalforsamlingen (NIF's krav) 
Leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem 
(Forslag fra valgkomite: 

Tønsberg mars 2016 
Agnete Tjørn, leder valgkomite 

-..--- ----




