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Årsmöte den 16 juli 2009
Närvarande: Johan Cosmo, Peter Hallberg, Jens Knobe, Bengt
Magnusson, Maud Lindstedt Gramer, Carl-Johan Nordblom, Gustaf
Rodhe, Joseph Wahlund, Leif Wahlund, Ludvig Wahlund (delvis),
Maud Wahlund, Björn Wallentin, Christer Wallentin och Kerstin
Zettervall.
……………………………………………………………………
1. Mötets öppnande
Johan Cosmo, föreningens ordförande, öppnar mötet och hälsar alla
välkomna.
2. Kallelsen till mötet
Kallelsen till mötet har skett bland annat genom anslag och utskick till
medlemmarna. Mötet beslutar att godkänna kallelsen.
3. Val av mötesordförande, protokollförare och justeringsmän
Deltagarna väljer Johan Cosmo till ordförande och Christer Wallentin
till sekreterare vid mötet. Till justeringsmän utses Jens Knobe och
Björn Wallentin.
4. Räkenskapsberättelse
Carl-Johan Nordblom, föreningens kassör, redovisar bokslutet för
2008. Intäkterna var 172 757 kronor och kostnaderna 113 452 kronor.
Resultatet efter finansiella intäkter blev en vinst på 63 286 kronor.
Mötet beslutar att godkänna räkenskapsberättelsen.
5. Revisionsberättelse
Johan Cosmo läser upp revisionsberättelsen. I denna rekommenderar
revisorerna, Kenneth Klang och Håkan Lind, att årsmötet beviljar
styrelsen ansvarsfrihet.
6. Verksamhetsberättelse för 2008
Johan Cosmo läser upp styrelsens verksamhetsberättelse. Antalet
medlemmar har under senare år ökat något och uppgår till cirka 250
personer. När det gäller Möllespelen har omfattningen minskat en del
från toppåret 2007 då det var cirka 200 matcher. Antalet matcher 2008
var cirka 175 och i år är det cirka 150. Träningsverksamheten har
utvecklats mycket positivt; den är i sommar större än någonsin.
Mötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen.
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7. Ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2008.
8. Val av ordförande för 2010
Johan Cosmo talar om att han inte står till förfogande som ordförande
för ytterligare en period. Eftersom det inte har gått att finna en ny
person till denna post, föreslår han att styrelsen kallar till ett extra
årsmöte i höst för att utse en ordförande.
Diskussionen visar att det behövs en tydligare uppdelning i olika
funktioner. Tävlingarna, ekonomin och Joakim von Anka Cup är
exempel på funktioner som sedan länge fungerar på ett självständigt
vis med Björn Gudmundson, Carl-Johan Nordblom respektive Peter
Hallberg som ledare. Exempel på nya funktioner är tennisområdet och
träningsverksamheten.
Mötet beslutar att ett extra årsmöte ska hållas enligt Johans förslag
och utser en förberedelsegrupp med följande fyra personer: Johan
Cosmo, Jens Knobe, Carl-Johan Nordblom och Maud Wahlund.
Gruppen ska dels förbereda valet av en ny ordförande, dels föreslå en
uppdelning i funktioner, dels precisera ordförandens uppgifter.
9. Val av styrelse för 2010
Mötet beslutar att välja följande styrelseledamöter för 2010: Johan
Cosmo, Björn Gudmundson, Jens Knobe, Bengt Magnusson,
Carl-Johan Nordblom, Gustaf Rodhe, Leif Wahlund och Maud
Wahlund; samtliga omval.
10. Val av suppleanter för 2010
Mötet beslutar att välja följande suppleanter för 2010: Peter Hallberg,
Henrik Källén, Ludvig Wahlund, Joseph Wahlund och Christer
Wallentin; alla omval utom den senare.
Mötet beslutar vidare att uppdra åt styrelsen att verka för en bättre
balans mellan kvinnor och män bland styrelseledamöter och suppleanter.
11. Val av revisorer för 2010
Mötet beslutar att välja Kenneth Klang och Håkan Lind till revisorer;
båda omval.
12. Val av tävlingskommitté för 2010
Mötet beslutar att utse följande personer i tävlingskommittén: Johan
Cosmo, Björn Gudmundson, Julian Hallberg, Peter Hallberg, Henrik
Källén, Hugo Källén, Jens Knobe, Viktor Knobe, Erik Rodhe, Gustaf
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Rodhe, Gabriel Rothoff, Joseph Wahlund, Ludvig Wahlund och Björn
Wallentin.
13. Val av ordförande i priskommittén för 2010
Eftersom det inte finns något förslag till ny ordförande i priskommittén, beslutar mötet att frågan ska skjutas till det extra årsmötet i höst,
se punkt 8 ovan. Kerstin Zettervall och Ludvig Wahlund åtar sig att
förebereda detta val.
14. Joakim von Anka Cup
Peter Hallberg rapporterar om förra årets tävling och sina planer för
den tävling som kommer att hållas lördagen den 25 juli.
Stor uppslutning. Populärt. Otrolig känsla den dagen. Känns jättekul.
Detta är några nyckelord i Peters beskrivning av tävlingen; den har
gett ett årligt överskott som bland annat har finansierat ett nytt nät. I år
eller nästa år hoppas Peter kunna ordna en grillfest i anslutning till
tävlingen.
15. Firmatecknare
Årsmötet beslutar att Johan Cosmo (610509-1018) och Carl-Johan
Nordblom (590409-2557) ska vara firmatecknare, var och en för sig.
16. Medlemsavgifter och spelavgifter
Johan Cosmo informerar om de nuvarande medlemsavgifterna som är
150 kronor för vanligt medlemskap, 400 kronor för familjemedlemskap och 1 500 kronor för ständigt medlemskap. Spelavgifterna är 20
kronor för juniorer, 60 kronor för övriga medlemmar och 100 kronor
för icke medlemmar.
Johan föreslår dels att styrelsen får rätt att justera medlemsavgifterna
med hänsyn till ekonomin vid sitt möte i januari, dels att detsamma
ska gälla för spelavgifterna. Mötet beslutar enligt förslaget.
17. Banornas ytgrus
Frågan om att byta gruset på banorna till så kallat båstadsgrus har
diskuterats under några år.
Johan Cosmo redovisar sin kontakt med Trafik & Fritid, det företag
som lägger på nytt grus inför varje säsong. Företaget avråder från
båstadsgruset som det anser skulle ge sämre avrinning på klubbens
banor.
Carl-Johan Nordblom berättar att tennisklubben i Kalmar bytte ytgrus
för fyra, fem år sedan och har positiva erfarenheter, och Henrik Källén
har rapporterat om goda erfarenheter från Nacka. Båstadsgruset är
lättare att glida på än det nuvarande som blir halt när det regnar. För
båstadsgruset talar också att det är snyggt att se på.
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Mötet beslutar efter votering att behålla den nuvarande typen av
ytgrus.
18. Fasta bänkar vid banorna
Johan Cosmo redovisar diskussionerna i styrelsen om att placera fasta
bänkar vid bana 1 och 2. De skulle vara av ungefär samma stil som
kommunen har satt upp vid Fågelviken. Priset per bänk uppskattas till
mellan fem och tio tusen kronor. Klubben skulle kunna erbjuda
enskilda medlemmar att bekosta en bänk och få sitt namn på den.
I den diskussion som följer är ett förslag att bilda en fond för fasta
bänkar. Maud Wahlund föreslår att det ska vara möjligt att både
bekosta en ”egen” bänk och att samla in bidrag som tillsammans
räcker till en bänk.
Mötet beslutar att uppdra åt styrelsen att arbeta vidare med frågan.
19. Klubbens webbplats
Johan Cosmo redovisar skäl för att öka den information som läggs ut
på föreningens hemsida. Christer Wallentin nämner några idéer för
utveckling av webbplatsen. Deltagarna bidrar med flera förslag, bland
annat gästbok, anmälan till Möllespelen och spelschema på hemsidan.
Årsmötet beslutar att Johan Wahlund och Christer Wallentin ska
ansvara för klubbens webbplats.
20. E-postadresser
Maud Wahlund berättar att hon är i färd med att göra en lista över
medlemmarnas e-postadresser. Hon kommer att gå runt och samla
adresser under jubileumsfesten.
21. Utökat staket
Johan Cosmo presenterar styrelsens förslag att utöka staketet nedanför
minitennisbanan. På det viset kan man minska risken att någon som
kommer ut på Alekärrsvägen skadas.
Deltagarna diskuterar om staket ska placeras innanför eller utanför
häcken, om det ska finns en så kallad överlappningsöppning i staketet
etcetera.
Mötet beslutar dels att staket ska dras hela vägen, dels att styrelsen –
och de som tar hand om saken – får fria händer när det gäller placeringen, om staket ska ha en öppning och hur den i så fall ska utformas.
22. Ny trumlare
Johan Cosmo redogör för styrelsens överväganden när det gäller att
köpa en ny, motordriven trumlare. Priset för en maskin som man kan
sitta och köra är över 100 000 kronor. Det finns en enklare modell där
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en vanlig trumlare har kompletterats med en motor, och den kostar
omkring 40 000 kronor.
Trots att styrelsen hade budgeterat för en ny trumlare avstod den från
inköpet, eftersom den nuvarande utrustningen trots allt fungerar
ganska bra, och att priset är högt även för det billigare alternativet.
Årsmötet beslutar dels att godkänna styrelsens handläggning av
frågan, dels att låta frågan bero några år.
23. Övriga frågor
Auktion på Björns affisch. Johan Cosmo tar upp frågan om Björn
Gudmundsons inbjudningsaffisch för jubileumsfesten och föreslår att
den ska auktioneras bort under kvällen. Deltagarna gillar idén och
beslutar att inkomsten från försäljningen ska gå till en planerad,
flyttbar läktare intill minitennisbanan.
Ny kvällsaktivitet. Gustaf Rodhe föreslår att klubben ordnar ytterligare någonting en kväll under Möllespelen. Deltagarna uppskattar
förslaget och uppdrar åt styrelsen att arbeta vidare med det.
24. Mötets avslutande
Johan Cosmo förklarar mötet avslutat och tackar deltagarna för deras
intresse.
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