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STIFTELSEN TENNISHALLEN STABEKK

Stiftelsen har til formål å fremme den ideelle og frivillige idrettslige aktiviteten i Stabekk

Tennisklubb med nærliggende områder gjennom Stabekk Tennishall og andre idrettsanlegg i

tilknytning til Stabekk Tennisklubb. Stiftelsens formål omfatter også eierskap og drift av tennishall

og uteanlegg på Stabekk. Stiftelsen er uten eget økonomisk formål.

Stiftelsen ledes av et styre bestående av fra fire til seks medlemmer. Styrets medlemmer og to

varamedlemmer velges av årsmøtet i Stabekk Tennisklubb. Styret velger selv sin leder for inntil ett

år av gangen.

Stiftelsesstyret har i perioden fra forrige årsmøte bestått av:

Styremedlemmer: Hege Sjo, Preben Dietrichson, Theis Helseth og Stein Dale

Varamedlemmer: Kathrine Flaathen og Cecilie Lindseth

Styret i Stiftelsen har valgt Stein Dale som styreleder frem til årsmøtet 2021.

Styret har i perioden fra forrige årsmøte avholdt 2 styremøter. Styret har i perioden siden Årsmøtet

2020, kun behandlet saker knyttet til den normale driften av anlegg og stiftelse.

Årsregnskapet for 2020 viser et ordinært resultat på 595 166.- kroner. Det var ingen større

investeringer i løpet av året. Stiftelsen har en egenkapital på 1 506 861.- og en likviditet

(bankinnskudd, kontanter o.l.) på kroner 1 557 455.-.

Det er Styrets oppfatning at Stiftelsens kapital har blitt forvaltet på en betryggende måte slik at det

er tatt tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og muligheten for å ivareta stiftelsens formål.

Stiftelsen har ingen ansatte.  Det er ikke utbetalt styrehonorar eller annen godtgjørelse til ledende

personer i 2020, men styrets leder ble fritatt for å betale kontingent i Stabekk Tennisklubb i 2020

med til sammen kr. 3.950.

Styret i Stiftelsen har hatt et godt samarbeid med klubbens styre, og benytter anledningen til å

takke for det arbeidet Line har utført for stiftelsen. Stiftelsen minner om at sponsorer og reklame

er viktige forutsetninger for driften av hall og uteanlegg.
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