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Årsmötesprotokoll verksamhetsåret 2015
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Protokoll från Vaxholms Tennisklubbs årsmöte
i If-hallen söndagen den 13 mars 2016
§1

Mötets öppnande
Ordförande Tommy Svensson hälsade alla hjärtligt välkomna till Vaxholms
Tennisklubbs årsmöte för verksamhetsåret 2015.

§2

Godkännande av dagordningen
Den distribuerade dagordningen godkändes.

§3

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Sittande ordförande (Tommy Svensson) valdes som ordförande för mötet och
sittande sekreterare (Henrik Schmidt) valdes som sekreterare för mötet.

§4

Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
Filip Sten och Nils de la Salle valdes till justeringsmän och tillika rösträknare.

§5

Frågan om mötet utlysts i laga ordning
Årsmötet fann mötet utlyst i laga ordning genom den kallelse som hade skickats ut
till medlemmarna drygt 14 dagar före mötesdatum.

§6

Styrelsens verksamhetsberättelse
Tommy berättade kortfattat vad som stod i Verksamhetsberättelsen. Tommy
nämnde bland annat:
- att han är stolt över klubbens barn- och ungdomsverksamhet och mycket nöjd
med hur Ulf Persson organiserar och sköter träningen
- att damtennisträning fortsätter att vara aktiv och att intresset ökar
- att planerna för utbyggnaden av en andra inomhus-bana blir mer och mer
konkreta och tidssatta
Årsmötet diskuterade också:
- att skolan troligtvis att försvinna (eller i alla fall minska) som hyresgäster av
tennisbanan under dagtid och att strategier behöver tas fram för att
kompensera för den inkomstförlusten
- om samarbete med riksidrottsförbundet vad gäller utveckling av
ungdomsverksamheten
- om framtiden för klubbens utomhustennis
Därmed lades verksamhetsberättelsen till handlingarna.

§7

Kassörens redogörelse
John Parkinson redovisade resultat- och balansräkningen för det gångna
verksamhetsåret.
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Årsmötet diskuterade också:
- inköp av bollar till barn- och ungdomsverksamheten
- en förändrad ekonomi om/när en andra inomhusbana finns på plats
Därmed lades resultat- och balansräkningen till handlingarna.
§8

Revisionsberättelse
Föreningens revisorer presenterade sin revisionsberättelse och rekommenderade
årsmötet att bevilja styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för den tid revisionen
omfattar.

§9

Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Årsmötet beviljade avgående styrelse ansvarsfrihet.

§ 10

Val av styrelse för det kommande verksamhetsåret
Valberedningens rekommendationer till funktionärer för kommande
verksamhetsåret antogs i sin helhet av årsmötet enligt följande:
Styrelse i Vaxholms Tennisklubb 2015

§ 11

Ordförande:
Övriga ledamöter:

Tommy Svensson
John Parkinson
Filip Sten
Linus Amneryd
Monica Dreijer
Jon Söderblom
Douglas Parkinson
Marcus Thollin
Henrik Schmidt
Karin Ytterström

Omval
1 år
1 år kvar på mandattiden
Omval
2 år
1 år kvar på mandattiden
1 år kvar på mandattiden
1 år kvar på mandattiden
Omval
2 år
Omval
2 år
1 år kvar på mandattiden
Nyval

Revisorer:

Ulf Hägglund
Maj Jansson

1 år kvar på mandattiden
Omval
2 år

Valberedning:

Göran Hägglund
Ylva Björnström

1 år kvar på mandattiden
Omval
2 år

Val av två revisorer
Se § 10 ovan.

§ 12

Val av valberedning
Se § 10 ovan.

§ 13

Fastställande av medlemsavgifter
Årsmötet godkände styrelsens förslag på medlemsavgiften för 2017
(ingen höjning jämfört med 2016):
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Medlemskategorier
Aktiv medlem, seniorer
Aktiv medlem, juniorer
Familjeavgift
Stödjande medlemmar

§ 14
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Medlemsavgift
300 kr
200 kr
550 kr
150 kr

Styrelsen förslag till verksamhetsplan och budget
Årsmötet antog styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget.

§ 15

Förslag inkomna från styrelsen eller medlemmar
Inga förslag hade inkommit från styrelsen eller medlemmar.

§ 16

Årsmötet avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade alla närvarande.

Vaxholm den 13 mars 2016

Mötesordförande

Tommy Svensson

Mötessekreterare

Henrik Schmidt

Justerare

Filip Sten

Justerare

Nils de la Salle

