Årsmöte den 15 juli 2015
Närvarande
Björn Gudmundson, Raoul Kennedy, Maud Lindstedt Gramer, Bengt Magnusson,
Carl- Johan Nordblom, Christer Wallentin, Åsa Östanskog-Rothoff, Thomas Bergström,
Ragna Wallentin, Eva Bergman, Björn Wallentin, Stefan Bengtsson, Charlotta Bengtsson,
Jean Odgaard

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 Thomas Bergström till
sekreterare.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare
Vi beslutar att utse Maud Lindstedt Gramer och Björn Gudmundson till justeringspersoner
och Eva Berman till rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Carl-Johan redovisar hur medlemmarna har kallats. Det har skett via mejl, på webbplatsen
och genom anslag vid klubbhuset.
Vi beslutar att godkänna kallelsen till årsmötet

5. Fastställande av föredragningslista
Styrelsens förslag till föredragningslista, se bilaga 1.
Vi beslutar att godkänna styrelsens förslag till föredragningslista.

6. Styrelsens årsberättelse för det senaste verksamhetsåret (2014)
Carl-Johan presenterar årsberättelsen för 2014, se bilaga 2.

7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret (2014), se bilaga 3.
Raoul Kennedy kommenterar bokslutet för 2014.
Intäkterna blev marginellt mindre än beräknat, 421 000 kronor mot budgeterade intäkter på
429 000 kronor. Kostnaderna, 378 000 kronor, blev mindre än budgeterat, 410 000 kronor.
Den främsta anledningen är en justering av tränarlöner samt att kostnad för skötsel av banor
och område blev mindre än förväntat.
Resultatet för året gav ett positivt överskott på 42 000 kronor.
Föreningens eget kapital vid 2014 års slut var 220 000 kronor.
Föreningens ekonomiska läge är stabil.
Vi beslutar att godkänna balans- och resultaträkningen.

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets/räkenskapsåret (2014)
Carl-Johan läser upp revisorernas berättelse, se bilaga 3. De rekommenderar att årsmötet
beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
Vi beslutar att godkänna revisionsberättelsen för 2014.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
Vi beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

10. Fastställande av medlems- och spelavgifter för 2016
Carl-Johan redogör för styrelsens förslag till avgifter för medlemskap för 2016, vilka är
oförändrade.
Enskilt medlemskap 200 kronor/år* 250 kronor efter 30 april
Familjemedlemskap 500 kronor/år* 600 kronor efter 30 april
Ständigt medlemskap 2 000 kronor
Juniormedlemmar 50 kronor/timme
Övriga medlemmar 80 kronor/timme
Tillfälliga besökare, icke medlemmar, 120 kronor/timme
Vi beslutar enligt styrelsens förslag.

11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets/räkenskapsåret (2016)
Carl-Johan föreslår att styrelsen gör en verksamhetsplan och en budget för nästa år på mötet
i januari 2016. Hans förslag innebär att årsmötet delegerar dessa uppgifter till styrelsen.
Vi beslutar enligt Carl-Johans förslag

12. Behandling av förslag från medlemmarna och styrelsen
Styrelsen redogör för planen att renovera klubbhuset. I ett första steg ska köket i klubbhuset
bytas ut och styrelsen budgeterar 175 000kr för ombyggnad av kök. Styrelsen ska under
hösten kontakta olika entreprenörer betr. offerter.
Tennisklubben har erhållit en donation på 20 000kr av en privatperson och styrelsen har fått
godkännande av givaren att använde hela beloppet till ombyggnad av klubbhuset.
13. Val för 2016
Carl-Johan redovisar valberedningens förslag i personfrågorna, se bilaga x
A-B Styrelse 2016
Vi beslutar att välja Carl-Johan Nordblom (omval) som ordförande (tillika ordinarie ledamot)
samt Joachim von Hirsch (omval), Thomas Bergström (omval), Jean Odgaard (nyval),
Michael Liversedge (nyval) och Eva Bergman (nyval) som ordinarie ledamöter.
C Revisorer 2016
Vi beslutar att välja Björn Wallentin samt Håkan Lind som revisorer för 2016.
D Tävlingskommitté samt priskommitté 2016
Vi beslutar att tävlingskommittén ska bestå av Björn Gudmundson (sammankallande),
Carl-Johan Nordblom och Stefan Jonsland.
Vi beslutar att priskommittén ska ledas Carl-Johan Nordblom

14. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
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