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Årsmöte den 18 juli 2012
Närvarande: Suzanne Gjertz, Björn Gudmundson, Peter Hallberg, Joachim
von Hirsch, Simon von Hirsch, Lisa Knutsson, Håkan Lind, Maud Lindstedt
Gramer, Bengt Magnusson, Carl-Johan Nordblom, Naljen Ståhlström, Joseph
Wahlund, Maud Wahlund, Niklas Wallén, Björn Wallentin, Christer Wallentin,
Florence Wallentin, Ragna Wallentin och Åsa Östanskog.
……………………………………………………………………………………………..
1. Fastställande av röstlängd för mötet
Vi beslutar att närvaroförteckningen ovan ska utgöra röstlängd vid en eventuell
omröstning.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Vi beslutar att välja Carl-Johan Nordblom till ordförande och
Christer Wallentin till sekreterare.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
Vi beslutar att utse Maud Lindstedt Gramer och Naljen Ståhlström till justeringspersoner och eventuella rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Christer redovisar hur medlemmarna har kallats. Det har skett via brev och
mejl, på webbplatsen och genom anslag vid klubbhuset.
Vi beslutar att godkänna kallelsen.
5. Fastställande av föredragningslista
Styrelsens förslag till föredragningslista finns i bilaga 1.
Vi beslutar att godkänna styrelsens förslag.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
Carl-Johan presenterar verksamhetsberättelsen för 2011, se
bilaga 2.
Vi beslutar att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
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7. Styrelsens balans- och resultaträkning
Christer kommenterar bokslutet för 2011 i anslutning till utdelade papper om
ekonomin, se bilaga 3. Dessa dokument finns också på klubbens webbplats.
Året var ovanligt ur ekonomisk synpunkt. Klubben använde cirka 190 000
kronor av tidigare års vinster för att göra varaktiga förbättringar, bland annat
en ombyggnad av entrén och parkeringsplatsen vid Kullabergsvägen, ommålning av klubbhusets utsida, byte av takarmaturer, väggkontakter med mera i
klubbhuset samt anskaffning av en läktare till minitennisbanan. Eftersom
styrelsen har beslutat att dessa investeringar ska skrivas av direkt, belastar
utgifterna årets resultat, vilket blev minus 138 000 kronor. Föreningens eget
kapital (förmögenhet) vid 2011 års slut var cirka 100 000 kronor.
Intäkterna blev cirka 34 000 kronor större än budgeterat, och kostnaderna –
bortsett från investeringarna – blev cirka 13 000 kronor mindre än beräknat.
Christer menar därför att 2011 var ett gott år för klubbens ekonomi.
Vi beslutar att godkänna balans- och resultaträkningen.
8. Revisionsberättelse
Håkan Lind läser upp revisorernas berättelse, se bilaga 4. De rekommenderar
att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
Vi beslutar att godkänna revisionsberättelsen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Vi beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
10. Fastställande av medlemsavgifter och spelavgifter
Christer redogör för styrelsens förslag till avgifter för medlemskap för 2013:
enskilt medlemskap 200 kronor, familjemedlemskap 500 kronor och ständigt
medlemskap 2 000 kronor. Priset per timme ska vara 40 kronor för juniormedlemmar, 80 kronor för övriga medlemmar och 120 kronor för tillfälliga
besökare.
Detta innebär samma avgifter som under 2012 med en skillnad: Av misstag
kom timpriset för tillfälliga besökare att ligga kvar på 100 kronor – vilket hade
gällt under många år – trots att årsmötet 2011 beslöt om en höjning till 120
kronor.
Vi beslutar enligt styrelsens förslag.
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11. Verksamhetsplan och budget
Carl-Johan föreslår att styrelsen – liksom tidigare – gör en verksamhetsplan
och en budget för nästa år på mötet i januari 2013. Hans förslag innebär att
årsmötet delegerar dessa uppgifter till styrelsen.
Vi beslutar enligt Carl-Johans förslag.
12. Förslag från medlemmarna och styrelsen
Carl-Johan konstaterar att det inte har kommit några förslag från medlemmarna. Däremot har styrelsen två förslag.
Carl-Johan presenterar kortfattat förslaget om ett så
kallat Advisory Board, se bilaga 5. Maud Lindstedt Gramer anser att det inte
ska vara någon begränsning när det gäller möjligheten för en rådsmedlem att
väljas om. Håkan Lind menar att det borde vara ett annat namn på gruppen,
och Björn Wallentin föreslår Bollplanket.
EN RÅDGIVANDE GRUPP

Vi beslutar om att inrätta ett rådgivande organ enligt styrelsens förslag.
Möjligheten till omval ska inte begränsas, och namnet ska vara Bollplanket.
Christer redogör för bakgrunden till styrelsens andra förslag: en
drogpolicy för klubben, se bilaga 6. Kommunen vill att alla idrottsföreningar
har en sådan, vilket styrelsen har tagit fasta på.
DROGPOLICY

Vi beslutar att fastställa styrelsens förslag till drogpolicy.
13. Val för 2013
Carl-Johan redovisar valberedningens förslag i personfrågorna, se bilaga 7.
Alla val avser 2013.
Vi beslutar att välja Carl-Johan Nordblom som ordförande (tillika
ordinarie ledamot) samt Joachim von Hirsch, Ken Kristoffersson, Naljen
Ståhlström och Åsa Östanskog som ordinarie ledamöter. Carl-Johan och
Joachim är omval; övriga nyval.
STYRELSE

Vi beslutar att välja Håkan Lind och Björn Wallentin till revisorer;
omval respektive nyval.
REVISORER

Vi beslutar att gruppen ska bestå av Björn Gudmundson,
Peter Hallberg, Henrik Källén, Jens Knobe, Håkan Lind, Bengt Magnusson,
Gustaf Rodhe, Joseph Wahlund, Ludde Wahlund och Christer Wallentin.
BOLLPLANKET

Vi beslutar att kommittén ska bestå av Björn
Gudmundson, Julian Hallberg, Peter Hallberg, Simon von Hirsch,
TÄVLINGSKOMMITTÉ
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Henrik Källén, Jens Knobe, Jacob Larsson, Erik Nordblom, Gustaf Rodhe,
Gabriel Rothoff, Joseph Wahlund och Ludde Wahlund. Björn ska vara sammanhållande.
Vi beslutar att kommittén ska bestå av Lotta Leuckfeld, Naljen
Ståhlström och Helena Wiseman. Naljen ska vara sammanhållande.
PRISKOMMITTÉ

14. Firmatecknare
Christer föreslår att frågan om vilka som ska teckna föreningens firma
från och med den 1 januari 2013 hänskjuts till den nya styrelsen.
Vi beslutar enligt Christers förslag.
15. Övriga frågor
Peter Hallberg föreslår att gruppen som ordnar tävlingen får disponera hela överskottet, vilket hittills har rört sig om 2 000–3 000
kronor per år. Överskottet ska alltså i fortsättningen inte gå in i klubbens stora
portmonnä, utan användas inom tävlingsgruppen.
JOAKIM VON ANKA CUP

Vi beslutar enligt Peters förslag. Den nya principen ska tillämpas redan från
och med årets turnering.
Peter föreslår att klubben ordnar ett poolspel ett par gånger per
säsong. Det skulle ge nya spelare möjlighet att få kontakt med andra spelare i
klubben. Det kräver bara att ett par personer åtar sig att boka tiden och slår på
trumman för att medlemmar kommer och spelar. Klubben ska stå för spelavgiften. Flera mötesdeltagare visar intresse för idén och tycker att den bör förverkligas snarast.
POOLSPEL

Vi beslutar enligt Peters förslag.
Niklas Wallén tycker att det ska finnas servering i klubbhuset –
även före och efter Möllespelen. Christer berättar om förra sommarens caférörelse, kommunens serveringstillstånd och den enkla serveringen av kaffe, te,
saft och tilltugg under årets Tennisskola. För fortsättningen av sommaren är
det improvisation som gäller, men vi är överens om att det behövs en permanent lösning till nästa år.
SOMMARCAFÉ

Christer puffar för ett möte på måndag den 23 juli klockan
10.00. Syftet är att snabbt utvärdera årets tävling, och alla intresserade är
välkomna.
OM MÖLLESPELEN
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Vid protokollet

Christer Wallentin
sekreterare

Justeras
Den 23 juli 2012

Carl-Johan Nordblom
ordförande

Maud Lindstedt Gramer

Bilagor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kallelse till årsmöte (1)
Årsberättelse för 2011 (2)
Information om ekonomin (8)
Revisionsberättelse (1)
PM om Advisory Board (1)
Förslag till drogpolicy (1)
Valberedningens förslag (1)

Naljen Ståhlström

Bilaga 1
Årsmöte den
18 juli 2012

Kallelse den 26 juni 2012
Besök gärna vår webbplats: molletk.se

Kallelse till årsmöte
Tid

Onsdagen den 18 juli 2012, klockan 10

Plats

Mölle Tennisklubb

Klubben bjuder på frukost
från klockan 09.30.

Punkt 10
STYRELSENS FÖRSLAG

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

till oförändrade medlemsavgifter

1.

Fastställande av röstlängd för mötet.

och spelavgifter:

2.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Medlemskap 2013
Enskilt medlemskap

200 kr

3.

Val av protokolljusterare och rösträknare.

Familjemedlemskap

500 kr

4.

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.

Fastställande av föredragningslista.

6

Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste
verksamhetsåret (2011).

7.

Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och
resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret (2011).

8.

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det
senaste verksamhets/räkenskapsåret (2011).

9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som
revisionen avser.

Ständigt medlemskap 2 000 kr
Pris för kuponger 2013
Juniormedlemmar
Övriga medlemmar

80 kr

Tillfälliga besökare

100 kr

10. Fastställande av medlemsavgifter och spelavgifter för 2013, se
textrutan ovan.
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det
kommande verksamhets/räkenskapsåret (2013).
12. Behandling av förslag från medlemmarna och styrelsen.
– Styrelse/Advisory Board
– Drogpolicy
13. Val av
a) föreningens ordförande för 2013,
b) övriga ledamöter i styrelsen för 2013,
c) två revisorer för 2013,
d) medlemmar i ett eventuellt nyinrättat Advisory Board, se ovan, samt
e) medlemmar i tävlingskommittén och priskommittén.
14. Firmatecknare.
15. Övriga frågor.
Välkomna! Styrelsen

40 kr
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Besök gärna vår webbplats: molletk.se

Årsberättelse för 2011
Klubbens styrelse
bestod av Björn Gudmundson, Jens Knobe, Bengt
Magnusson, Carl-Johan Nordblom, ordförande,
Maud Wahlund, Joachim von Hirsch och Christer
Wallentin, kassör.
Suppleanter
var Peter Hallberg, Henrik Källén, Lotta Leukfeldt,
Gustaf Rodhe, Joseph Wahlund och Ludvig
Wahlund.
Revisorer
var Kenneth Klang och Håkan Lind.

Antalet medlemmar fortsatte att öka. Per den 3 juli
2012 hade klubben totalt 489 medlemmar, varav
100 så kallade ständiga medlemmar.
Under 2011 genomförde klubben flera större förbättringar. Entrén från Kullabergsvägen byggdes
om; parkeringsplatsen utökades till fyra platser,
jämnades till och fick en ny asfaltbeläggning;
ingången vidgades och försågs med plattor; den
gamla rosenrabatten gjordes om från grunden. En
läktare byggdes för minitennisbanan, klubbhuset
målades om på utsidan och armaturerna byttes ut.
Andra förbättringar gällde bland annat skyltningen
vid banorna, komplettering av verktyg, maskiner
och trädgårdsredskap samt förnyelse av inventarier
och husgeråd i klubbhuset.
Utgifterna för dessa förbättringar uppgick till cirka
190 000 kronor, vilket kunde finansieras med
tidigare överskott. Till följd av de stora investeringarna minskade klubbens eget kapital från cirka
238 000 kronor per den 31 december 2010 till cirka
100 000 kronor per den 31 december 2011.

Intäkterna under 2011 blev cirka 228 000 kronor,
vilket var cirka 34 000 kronor över budget. Förklaringen är framför allt att klubben fick tio nya ständiga medlemmar och att sponsorintäkterna blev
större än beräknat.
Möllespelen lockade cirka 100 deltagare och kunde
genomföras trots dåligt väder under den senare
delen av turneringen. Alla matcher under torsdag–
lördag fick spelas inomhus i Höganäs. Kullabygdens
Tennissällskap visade ett stort tillmötesgående,
vilket gjorde flytten smidig.
När det gäller resultaten i de olika klasserna hänvisar jag till klubbens hemsida, www.molletk.se. Där
publicerades spelscheman och matchresultat
löpande under tävlingen.
En eftermiddag mitt i Möllespelsveckan spelade
Calle Bergman med klubbens juniorer på Bana I.
Deltagarna var indelade i grupper efter ålder. Calle
spelade först med de yngsta juniorerna och avslutade med att möta Olivia Boija respektive Erik
Nordblom i hårda matcher. Detta var ett mycket
uppskattat inslag under veckan, både av ungdomarna och alla som hade kommit för att se klubbens
mest framgångsrika proffsspelare på hemmaplan.
En nygammal logotyp introducerades under 2011.
Denna trycktes på t-shirts som finns till försäljning.
Dessutom tog Maud Wahlund emot beställningar på
brodering av klubbmärket på handdukar, kompletterat med en valfri text. Mauds insats gav ett välkommet tillskott till klubbkassan.
Joakim von Anka Cup – med lekar och rolig tennis
– genomfördes under ledning av Peter Hallberg. Det
var för åttonde året i rad, och tävlingen är en av
säsongens höjdpunkter för klubbens juniorer.
Tävlingen gav ett överskott på 3 410 kronor. Sedan
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starten 2004 är turneringens samlade överskott
cirka 19 000 kronor.
Thomas Bergström och Ludde Wahlund hade, som
tidigare, hand om tennisträningen. Den var mycket
populär, och omfattningen var ungefär densamma
som under 2010.
Trafik & Fritid AB gjorde grovarbetet för att få i
ordning banorna. En nyhet för året var att klubben
prövade att gå över till så kallat Båstadsgrus i
ytskiktet. Det mesta av trumlingen gjordes av
Björn Gudmundson, Bengt Magnusson och Hannes
Rehnström. Banorna var klara för spel första veckan
i juni.
Jesper Knobe, Erik Nordblom, Hannes Rehnström
och Simon von Hirsch stod för den löpande skötseln
av banorna, gräsklippning med mera. Aleksandra
Ziolkowska städade klubbhuset dagligen måndag–
fredag under nio sommarveckor.
Mölle den 7 juli 2012
Carl-Johan Nordblom
ordförande
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Bokslut 2011, en jämförelse mellan budget och utfall i tusental kronor
Per den 31 december 2011

Budget
2011

Utfall
2011a

Avvikelse
2011

Utfall
2010 b

Intäkter under året
Medlemsavgifter
Planhyra, tennisskolan
Planhyra, övriga timmar
Tävlingar, intäkter
Cafeterian
Sponsorintäkter
Kommunala bidrag
Statliga bidrag
Gåvor
Övriga intäkter
Summa intäkter

40
26
21
20
12
40
20
12
0
3
194

53 c
29
18
23 d
12
52
25
13
0
3
228

+13
+3
–3
+3
0
+12
+5
+1
0
–0
+34

39
28
19
20
11
40
15
10
0
2
184

Kostnader under året
Skötsel av banor och område
El, vatten och sophämtning
Möllespelen, kostnader
Kontorskostnader
Avgifter till Tennisförbundet
Övriga kostnader
Summa kostnader

115
22
7
20
15
10
189

305 e
14
14 f
17 g
13
3
366

–190
+8
–7
+3
+2
+7
–177

78
19
6
19
13
5
140

Resultat för året
Eget kapital vid respektive års slut

5

–138

–143

44

243

100

–143

238

Noter
a

Utfall enligt bokslutet för 2011.

b

Utfall enligt bokslutet för 2010.

c

Därav:
Familjemedlemskap		 28 860 kr
Enskilt medlemskap		 8 850 kr
Ständigt medlemskap 15 000 kr

d Därav Möllespelen19 865 kronor och Joakim von Anka Cup
3 410 kronor (netto).
e

Se separat specifikation på nästa sida.

f

Därav 9 010 kronor för hyra av inomhusbanor i
Höganäs på grund av regn under torsdag–lördag.

CW den 21 januari 2012

g

Därav:
Försäkringar		
Sponsorkostnader		
Bankkostnader		
Kontorsmaterial		
Portokostnader		
IT-Tjänster		
Telekommunikation		

6
3
3
1
1

084
563
084
481
632
729
300

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Se specifikation av Skötsel av
banor och område på nästa sida

Specifikation till Bokslut 2011 ● sidan 2 av 2
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Skötsel av banor och område 2011

2
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Bokförda utgifter under 2011 i storleksordning

Väla Mark & Trädgård: ombyggnad av entrén

116 125*

Trafik & Fritid, vårrustning av banorna m.m.

50 719

Löner, banskötsel och trädgård inkl. sociala avgifter

31 432

Klang & Co: läktare till minitennisbanan, anslagstavla m.m.

19 228*

Magneklints Måleri: delar av klubbhusets utsida

17 375*

Kulla-El: takarmaturer, väggkontakter, brytare
och rörelsedetektor

10 676*

Städning av klubbhuset inkl. sociala avgifter

9 239

Lantmännen, röjsåg

5 450*

Johan Nilsson, containrar

5 250

Magnus Persson Service: gräsklipparen, trimmern

4 276

Skyltar vid banorna (Skyltar, fundament, rör)

3 755*

Bräcke Lyft och Transport, häckklippning

3 225

Städmaterial

4 745*

Optimera, trädgårdsredskap

4 323*

Ikea, skrivbord, bokhylla, stol, trägaljar m.m.

2 863*

Optimera, verktyg

1 881*

Låssmedjan, nycklar

1 628*

Kullafixaren, svetsning av trumlaren

875

City Gross, köksgrejer

747*

Leksakshuset m.fl., kortlekar, schack, coronspel m.m.

714*

Delsumma
Diverse
Totalt

294 526
10 601
305 127

Beloppen med en asterisk
gäller utgifter som klubben har
glädje av under mer än ett år;
de har investeringskaraktär.
Investeringar
Löpande utgifter
Totalt

189 510 kr
115 617 kr
305 127 kr
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3

Mölle Tennisklubbs ekonomi 2011–2004, tusental kronor
2011

2010

2009

2008

Intäkter under året
		Medlemsavgifter			
Planhyra, Tennisskolan		
Planhyra, övriga timmar		
Tävlingar, intäkter			
Cafeterian			
Sponsorintäkter			
		Kommunala bidrag			
		Statliga bidrag			
Gåvor				
		Övriga intäkter			
		Summa intäkter			

53
29
18
23
12
52
25
13
0
3
228

39
28
19
20
11
40
15
10
0
2
184

30
25
15
18
18 c
42
21
12
0
9
190

33
33
22
31
13		
26
23
10
10
37
41
18
15
11
7
0
0
7
4
177
164

Kostnader under året
		Skötsel av banor och område		
El, vatten och sophämtning		
		Möllespelen, kostnader		
Kontorskostnader			
Avgifter till Tennisförbundet		
Övriga kostnader			
		Summa kostnader			

305
14
e
14
17
13
3
366

78
19
6
19
13
5
140

78
24
3
13
12
71d
201

75
81
276
16
13
11
1			
11
9
11
8
8
8
2
1
1
113
112
311

–138

44

–11

64

52

7

– 29

35

100

238

194

205

141

89

82

111

Resultat för året			
Eget kapital vid årets slut		

Noter
a

I posten ingår 56 000 kronor för reparation och underhåll
av klubbhuset.

b I posten ingår dels 204 000 kronor för omläggning av Bana II,
dels 44 000 kronor för uppförandet av en förrådsbyggnad.
c

Posten är troligen cirka 6 000 kronor för stor, vilket hänger ihop
med att det var svårt att hålla kaffekassan och kassan för 50-årsfesten
åtskilda. Den verkliga intäkten av cafeterian var därför uppskattningsvis 12 000 kronor.

d I posten ingår nettokostnaden för för 50-årsfesten med 69 000 kronor.
e

Varav 9 000 kronor för hyra av banor inomhus.

CW 22 januari 2012

2007

2006
30
13
15
27
9
43
16
8
155
2
318
b

2005

2004

18

22

27

22

23
9
38
13
8
0
10
146

19
5
33
10
7
10
7
135

134 a
13
5
14
7
2
175

60
9
4
9
6
12
100
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Budget för 2012, tusental kronor
Budget

Bokslut

2012

2011

2010

2009

2008

Intäkter under året
		Medlemsavgifter (1)			
Kursavgifter Tennisskolan (2)		
Planhyra, vuxna i Tennisskolan (3)
Planhyra, övriga timmar (4)		
Tävlingar, intäkter			
Cafeterian			
Sponsorintäkter			
		Kommunala bidrag (5)		
Statliga bidrag (5)			
Gåvor				
		Övriga intäkter			
		Summa intäkter			

50
85
15
23
30
15
52
25
15
0
5
315

53
–
29
18
23
12
52
25
13
0
3
228

39
–
28
19
20
11
40
15
10
0
2
184

30
–
25
15
18
18
42
21
12
0
9
190

33
–
22
13
26
10
37
18
11
0
7
177

Kostnader under året
		Skötsel av banor och område (6)		
Tennisskolan, personalkostnder (7)
El, vatten och sophämtning		
		Tävlingar, kostnader			
Kontorskostnader			
Avgifter till Tennisförbundet		
Övriga kostnader			
		Summa kostnader			

160
75
20
6
20
15
15
311

305
–
14
14
17
13
3
366

78
–
19
6
19
13
5
140

78
–
24
3
13
12
71
201

75
–
16
1
11
8
2
113

4

–138

44

–11

64

104

100

238

194

205

Resultat för året			
Eget kapital vid årets slut		

Kommentarer
1. Delposterna var 2011: familjemedlemskap cirka 29 000
kr; enskilt medlemskap 9 000 kr; ständigt medlemskap
15 000 kr; totalt 53 000 kr.
För 2012 räknar styrelsen med familjemedlemskap 39 000
kr och enskilt medlemskap 11 000 kr till följd av den beslutade höjningen av medlemsavgifterna med 25 respektive
33 procent. Styrelsen har inte budgeterat för några nya
ständiga medlemmar, eftersom det är en så osäker post. Här
kan det alltså bli positiva överraskningar.

5. Bidraget från kommunen ökade markant mellan 2010
och 2011. Styrelsen räknar med att kommunen håller kvar
den nya nivån 2012.
Det statliga bidraget är direkt kopplat till antalet unga deltagare i Tennisskolan. Merparten av det bidrag som kommer
att betalas ut och bokföras 2012 grundar sig på Tenniskolans
verksamhet under juli–augusti 2011 och juni 2012.

2. Ny intäktspost 2012 som en följd av ett nytt sätt att redovisa för Tennisskolans intäkter och kostnader.

6. Här ingår de byggprojekt som styrelsen planerar under
2012: varmvattenberedare 15 000 kr; skylt vid vägen 7 500
kr; marken framför Grahns mur 15 000 kr; anslagstavla på
norrgaveln 1 500 kr; reparation av bollplanket 1 000 kr;

3. Från 2012 avser posten planhyra när vuxna har lektioner.
Jämförelse bakåt är därför inte relevant.

7. Ny kostnadspost 2012 som en följd av ett nytt sätt att

4. Styrelsen räknar med att uthyrningen av övriga timmar
kommer att ligga på samma nivå som under 2011. Intäkterna är uppräknade motsvarande den beslutade höjningen
av spelavgifterna.
CW den 15 mars 2012 • Posterna Tävlingar, kostnader och
Övriga kostnader justerade med 9 000 kronor den 16 juli.

summa 40 000 kr.

redovisa för Tennisskolans intäkter och kostnader.
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Advisory Board för Mölle Tennisklubb (förslag)
Historik
Mölle TK har en lång tradition av att ha en till antalet ledamöter och suppleanter,
mycket stor styrelse. Poängen med detta är och har varit att många ska kunna
bidra och delta i de aktiviteter som klubben bedriver.
Numera är det mycket ovanligt att man har en suppleant för varje styrelsemedlem
utan istället endast ett par suppleanter på kanske 6 ordinare ledamöter i en
styrelse.
Förlag
Förslaget innebär att begränsa antalet styrelseledamöter till ca 6 personer
inklusive ordförande. På det sättet skulle vi kunna renodla och styrelsen blir mer en
arbetande styrelse än ett forum för diskussioner om strategier för framtiden mm.
Samtidigt inrättar vi ett s.k. Advisory Board som ska fungera som en rådgivande
resurs till styrelsen och bestå av personer som med sin specifika kompetens,
kontaktnät och i detta fall lång erfarenhet av att vara medlem och styrelseledamot i
Mölle TK, kan bidra till klubbens utveckling. Förslagsvis kan vårt Advisory Board
innehålla ca 8-10 ledamöter.
Man väljs in i Advisory Board för tre? år och kan väljas om för ytterligare en period
på tre år? Advisory Board sammanträder max två gånger per år tillsammans med
styrelsen.
Om vi inrättar ett Advisory Board skulle styrelsen kunna arbeta ännu effektivare än
vad den redan gör. Ledamöter i Advisory Board behöver heller inte känna pressen
att delta i alla styrelsemöten, utan kan istället bidra med den erfarenhet man har i
samband med ett eller två möten per år där framför allt idéer om framtida
utveckling av klubben ventileras.
Direkt kan alla suppleanter som finns i Mölle TK:s styrelse i dag erbjudas en plats i
Advisory Board och vi skulle på det sättet kunna göra förändringen i samband med
årsmötet i juli.
Hälsningar
CJ
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Förslag till drogpolicy
Mölle Tennisklubb har en omfattande träningsverksamhet för spelare i alla åldrar. Under sommaren ordnar klubben två stora tävlingar: Möllespelen och Joakim von Anka Cup; den senare
riktar sig till barn och ungdomar.
Mölle Tennisklubb ska vara en trygg miljö för alla
deltagare och präglas av gemenskap, social fostran
och god hälsa. Klubben har ett särskilt ansvar för
medlemmar upp till arton år. Föräldrar ska med
förtroende kunna låta sina barn och ungdomar
delta i klubbens verksamhet, där klubbens ledare
och tränare är positiva förebilder.
Mölle Tennisklubb stödjer Riksidrottsförbundets
regler för olika former av droger. Klubbens
drogpolicy gäller för alla som deltar i klubbens
verksamhet.

Alkohol
Inga alkoholhaltiga drycker ska förekomma hos
ledare, tränare, föräldrar eller aktiva i samband
med idrottsaktiviteter. Det gäller även under
träningsläger, tävlingar och resor.
Det är inte tillåtet att komma berusad eller bakfull
till träning, tävling eller annan klubbaktivitet.
Klubben ska i sponsorsammanhang avstå från
åtaganden som kan uppmuntra eller leda till ökad
alkoholkonsumtion.

Narkotika
Användning av alla former av narkotika är
förbjuden.

Dopingpreparat
All användning av dopingpreparat enligt ICO:s
dopinglista är förbjuden.

Efterlevnad och uppföljning
Ledare eller aktiv som bryter mot policyn kan
komma att uteslutas ur klubben. Beslut ska tas av
styrelsen, föregås av samtal och varning samt ske i
enlighet med klubbens stadgar.
Om en ledare eller tränare upptäcker användning
av narkotika eller dopingpreparat, ska detta utan
undantag anmälas till aktuell myndighet.

Kommunikation
Klubbens drogpolicy publiceras på klubbens
hemsida.
Ledare och tränare ska informera om drogpolicyn
vid varje ny säsong och vid behov inför tävlingar,
resor eller andra aktiviteter. De ska förvissa sig om
att alla nya klubbmedlemmar inklusive ungdomarnas föräldrar har kännedom om klubbens
drogpolicy och dess innehåll.

Tobak
Ledare och tränare ska ha kunskap om tobakens
negativa inverkan på individens hälsa och därmed
idrottsprestation. De ska i lämpliga sammanhang
förmedla denna kunskap till barn och ungdomar
som delar i klubbens verksamhet.

Ansvar

Rökning får inte förekomma i klubbhuset.

att den vid behov uppdateras och

Mölle Tennisklubbs styrelse är ansvarig för
klubbens drogpolicy, vilket innebär ansvar för
att den är kommunicerad och förankrad,
att dess efterlevnad följs upp.
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Styrelsen 2012

Styrelsen 2013 – förslag

Ordinarie ledamöter

Ordinarie ledamöter

Björn Gudmundsson

Carl-Johan Nordblom

omval, ordförande

Joachim von Hirsch

Joachim von Hirsch

omval

Jens Knobe

Ken Kristoffersson

nyval

Bengt Magnusson

Naljen Ståhlström

nyval

Åsa Östanskog

nyval

Carl-Johan Nordblom

ordförande

Maud Wahlund
Christer Wallentin
Suppleanter
Gustaf Rodhe
Peter Hallberg
Henrik Källén
Lotta Leuckfeld
Joseph Wahlund
Ludvig Wahlund

Advisory Board
Björn Gudmundson
Peter Hallberg
Henrik Källén
Jens Knobe
Håkan Lind
Bengt Magnusson
Gustaf Rodhe
Joseph Wahlund
Ludde Wahlund
Christer Wallentin

__________________________________________________________________________________
Revisorer 2012

Revisorer 2013 – förslag

Håkan Lind

Håkan Lind

omval

Kenneth Klang

Namn Namn

nyval

__________________________________________________________________________________
Tävlingskommitté 2012
Björn Gudmundson, Julian Hallberg, Peter Hallberg, Simon von Hirsch, Henrik Källén, Jens Knobe,
Jacob Larsson, Erik Nordblom, Gustaf Rodhe, Gabriel Rothoff, Joseph Wahlund och Ludvig Wahlund
__________________________________________________________________________________
Priskommitté 2012
Lotta Leuckfeld tillsammans med Naljen Ståhlström och Helena Wiseman

