
Årsmötesprotokoll 2020 

Protokoll fört vid årsmöte med Styrsö Havsbad Lawn Tennisklubb för 

verksamhetsåret 2019. 

  Org.-nr: 802464-3598 

Närvarande: Göran Holmqvist, Jan-Olof Johansson, Anders Hellström, Janne Ericsson, 

Gabriella Ohldin, Martin och Maria Kärnbratt, Fredrik Trädgårdh och Magnus Lagström 

 

1. Ordförande Magnus Lagström hälsar välkommen och förklarar årsmötet öppnat. 

2. Magnus valdes till mötesordförande och Jan-Olof Johansson till mötessekreterare. 

3. Alla närvarande konstaterades vara medlemmar och således röstberättigade. 

4. Mötet förklarade årsmöteskallelsen stadgeenligt utlyst med anslag vid banorna fjorton 

dagar innan. 

5. Dagordningen fastställdes med tillkommande övriga frågor. 

6. Gabriella Ohldin och Fredrik Trädgårdh valdes att justera protokollet.  

7. 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. 

8. Maria Kärnbratt föredrog balans-och resultaträkningen samt revisorns berättelse. 

9. Årsmötet beslöt att fastställa årets balans- och resultaträkning och att bevilja 

ansvarsfrihet för 2019 års styrelse. 

10. Årsmötet beslöt att ha kvar medlemsavgiften på 100 kronor och plantimma på 200 

kronor. Nyckelavgiften höjs från 175 kronor till 200 kronor. Vidare beslöts att förnya 

banunderhållet med kortare intervall, kanske var fjärde år. 

11. Till ordförande för år 2020 valdes Magnus Lagström. 

Maria Kärnbratt sitter kvar ytterligare ett år att föra föreningens kassabok som extern  

kassör.  

Martin Kärnbratt (nyval) valdes som ordinarie ledamot på 2 år. (2020–2021) 

Anders Hellström omvaldes som ordinarie ledamot på 1 år. (2020) 

Göran Holmqvist omvaldes som ordinarie ledamot på 1 år. (2020) 

12. Jan-Olof Johansson sitter kvar som sekreterare under 1 år. (2020) 

13.Jonas Hellström valdes till revisor för 2020. 

    Gabriella Ohldin valdes till revisorssuppleant för2020. 

14. Gabriella Ohldin och Fredrik Trädgårdh valdes till valberedning för år 2020. 

15. Årsmötet beslöt att justera stadgarna i enlighet med styrelsens förslag med följande 

ordalag: 

§ 1 Ändamål 

”Klubben har till ändamål att främja…förmedlemmar som är helårs- eller 

sommarboende på Styrsö eller Donsö. 

§ 6 Medlemskap 

Medlemskap kan… endast beviljas helårs- eller sommarboende på Styrsö eller 

Donsö. 

16. Övriga frågor 



- Möjligheten att uppföra en paddelbana i föreningen regi skall utredas av styrelsen 

eller annan kommitté i annan regi. 

- Årsmötet beslöt att kommande årsmöte skall hållas före april månads utgång då 

detta underlättar bokslut och budget. 

- Årsmötet beslöt att flytta tennisskolans veckor till vecka 27 och 32 så att banorna 

kan utnyttjas bättre under semestermånaden. 

- En permanent skylt skall sättas upp om att banorna bara kan utnyttjas mellan 

klocka 8.00 till 22.00. 

Styrsö 200725 

Jan-Olof Johansson sekreterare 

 

Justeras:  

 

 

Gabriella Ohldin                                                 Fredrik Trädgårdh 

 

 

 


