
Skummeslövs Tennisklubb årsmöte för 2015 

 
Tid:  Måndagen 2015-04-06 kl. 09.30 

Plats:   Sockerbagaren i Skummeslövsstrand 

 

1) Ordförande Clas-Göran Bertilsson (CG) förklarar mötet öppnat 

2) Upprop och röstlängd genomförs vid behov 

3) Till mötesordförande väljs CG och till mötessekreterare väljs Bengt Mexnell (BM) 

4) Till protokolljusterare och rösträknare väljs Marie-Louise Knutsson (ML) 

5) Mötet anses stadgeenligt utlyst (mail, anslagstavla vid banor och sockerbagaren, hemsida) 

6) Dagordningen fastställs 

7) a) Verksamhetsberättelsen för 2014 granskas och läggs till handlingarna 

b) Resultat och balansräkning för 2014 granskas och läggs till handlingarna. Årets bokslut 

tillfredsställande trots en något kärv inledning. Antalet läger har visat en nedåtgående trend under 

flera år och under 2014 genomfördes endast 9 läger. Förhoppningsvis är trenden bruten då det för 

2015 redan bokats in 14 läger. Skummeslövsspelen gick bra och nytt bollplank är uppsatt och 

bidrag för detta erhållet. Framgent är fortsatta reparationer och underhåll viktigt. Kassör Curt-Åke 

Nyström (CÅ) tackas speciellt för ett väl genomfört arbete. 

8) Revisorernas berättelse läses upp och läggs till handlingarna 

9) Styrelsen beviljas ansvarsfrihet 

10) Medlemsavgifterna för 2015 fastställs oförändrade, dvs senior 200 kr, junior (t.o.m. 18 år) 

120 kr, familj (2 vårdnadshavare + hemmaboende barn t.o.m. 18 år) 500 kr 

11) Verksamhetsplan för 2015 fastställs efter justering av att dubbelspel sker fredagar 17-19 

samt att Martin Gemling sköter klubbens tennisskola 6-25 juli. Budget för 2015 behandlas 

och godkännes 

12) Inga förslag från styrelsen eller inkomna motioner finns att behandla 

13) Valberedningen presenterar sitt förslag på val av ledamöter, inga andra förslag framförs 

varför valberedningens förslag godkännes 

a) Ordförande (1 år): Clas-Göran Bertilsson (CG) (omval) 

b) Ledamöter (2 år): Ingrid Sturèn (IS), Peter Lincoln (PL), P-A Bergman (PA) (alla omval) (Övriga 

ledamöter Bengt Mexnell, Per Selldèn och Curt-Åke Nyström) är valda  t.o.m. 2015) 

c) Suppleanter (1 år): Lise-Lotte Wejklint (LW)(omval) och Marie-Louise Knutsson (ML)(nyval) 

(Olof Selldèn avgår) 

 d) Revisorer (1 år): Stefan Andersson och Lars-Olle Andersson (båda omval) 

 e) Revisorsuppleant (1 år): Jan Sjöqvist (omval) 

f) Valberedning (1 år): Stefan Sundgren (sk) och Peter Thesleff (båda omval), Marika Svenle 

(nyval) (Ulf Altinius avgår)  

13) Övriga frågor:  

a) Aktivitetsstöd diskuteras  

b) Ann Leman Vallbergaskolan hört av sig och önskar prova-på tennis på liknande sätt som 

genomfördes för några år sedan för låg-och mellanstadiebarn på friluftsdag. LW, ML och MS åtar 

sig att genomföra detta. 

c) Hälsoskyddsinspektion genomförd. Ventilation och förvaring av städutrustning påtalats och 

genomförande av åtgärder pågår. 

d) Magnus Hansson har av klubben åter anlitats som tävlingsledare för årets Sk-spel samt Junior-

SM. Magnus ger dock sin syn på åtagandet och önskar ett större engagemang och stöd från klubben. 

Styrelsen stödjer detta och vidare diskussioner om hur klubben kan stötta Magnus framgent ska 

genomföras. Styrelsen ber Magnus om namn på lämpliga funktionärer. 

e) PL förväntas sköta tillsättning av banskötare. CG har fått förfrågningar från ungdomar om 

sommarjobb 

d) CG avtackar avgående styrelsesuppleant Olof Selldèn för gott samarbete 



14) Mötet avslutas och CG tackar styrelse, valberedning och övriga mötesdeltagare för visat 

intresse 

 

Sekreterare: Bengt Mexnell/ 

 

Ordförande: Clas-Göran Bertilsson/ 

 

Justerare: Marie-Louise Knutsson/ 

 


