
Årsmötesprotokoll 2019

Protokoll fört vid årsmöte med Styrsö Havsbad Lawn Tennisklubb för
verksamhetsåret 2018.

Org.-nr: 802464-3598

Närvarande: Göran Holmqvist, Anders Hellström, Janne Ericsson, Claes Hjörne och Magnus
Lagström

1. Ordförande Claes Hjörne hälsar välkommen och förklarar årsmötet öppnat.
2. Claes valdes till mötesordförande och Magnus Lagström till mötessekreterare.
3. Göran Holmqvist och Janne Ericsson valdes att justera årsmötesprotokollet.
4. Mötet förklarade årsmöteskallelsen stadgeenligt utlyst med anslag vid banorna fjorton

dagar innan.
5. Magnus drog en förenklad verksamhetsberättelse där verksamheten att ge

medlemmarna tillgång till tennisspel löpt på bra och att tennisskola hållits v 27 och 31.
Dock hölls ingen tävlingsvecka denna sommar.

6. Magnus redogjorde för föreningens ekonomiska berättelse i frånvaro av kassören Jan-
Olof Johansson.

7. Anders läste upp revisionsberättelsen i frånvaro av revisorn Maria Kärnbratt.
8. Mötet beslöt att fastställa årets balans- och resultaträkning.
9. Årsmötet beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
10. Till ny ordförande, efter avgående Claes Hjörne, valdes Magnus Lagström.

Till sekreterare valdes Jan-Olof Johansson (2år)
Maria Kärnbratt valdes att föra föreningens kassabok som extern kassör tillsvidare då
ingen närvarande åtog sig att vara kassör.
Övriga ledamöter: Anders Hellström (1 år kvar)

Göran Holmqvist (1 år kvar)
Till revisor valdes Jonas Hellström (1 år)
Valberedningen utgörs av Julius Haight och Torbjörn Hahn (1 år kvar)

11. Att teckna föreningens firma (post och bank) valdes Anders Hellström och Magnus
Lagström, två i förening.

12. Vidare beslutades att frånta teckningsrätten från föregående styrelsemedlemmar:
Karolina Fieril, Stefan Johansson, Claes Hjörne och Jan-Olof Johansson.

13. Årsmötet beslöt att medlemsavgiften för 2020 kvarstår med 100 kronor respektive 200
kronor för kontraktstimma per medlem.

14. Magnus redogjorde för en enkel verksamhetsplan där tennisskola ska erbjudas v.27
och v. 31 vardagar mellan klockan 8.00-16.00. Banorna skall vara tillgängliga för
medlemmarna efter klockan 16.00. Den nya styrelsen har också ambitionen att hålla
en tennistävling under vecka 30.

15. Övriga frågor.
1. Magnus bedömer att den nedre banans stängselmur bör gjutas ny i likhet med övre

banans. Magnus infordrar offerter vilket styrelsen senare tar ställning till. Arbetet
skall utföras efter november månad.



2. Vi konstateras att banrenoveringen sommaren 2019 inte är fullgod och skador
och ”släpp” av färg skall dokumenteras i september. Magnus kontaktar
entreprenören Lawnit AB för garantier och kompensation.

3. Claes påminner oss om att föreningen äger en strängmaskin som förvaras hos
Dragan Janicijevic.

4. Styrelsen kommer att se över stadgarna och eventuellt kalla till ett extra
föreningssammanträde för stadgeändring.

5. Den externa tennisskolan betalar förening 25 kronor för var kursdeltagare.
Kassören påminns om att detta inte inbetalades 2018 varför dubbel avgift debiteras
2019.

6. Janne Ericsson ser gärna att föreningen engagerar sig Skärgårdsmästerskap, SM, i
Donsöhallen i vinter och att föreningen registreras hos IOFF, (Idrott- och
Föreningsförvaltningen), för att möjligen kunna få föreningsstöd till verksamheten.
Detta kan vara för investeringskostnader och reparationer. Styrelsen tar till sig
dessa kloka synpunkter.

7. Nästa styrelsemöte 27 oktober klockan 14.00 hos Magnus Lagström på
Halsviksvägen 29.

8. Ordförande förklarade mötet avslutat och undrade om äldre traditioner med
middag för avgående ordförande fortfarande gäller. Den nya styrelsen tar detta i
beaktande men har meningen att hela den arbetande styrelsen årligen kanske skulle
avtackas på lämpligt sätt.

Vid protokollet 190817

……………………….

Magnus Lagström mötessekreterare

Justeras:

……………………….. ………………………..

Janne Ericsson Göran Holmqvist


