Protokoll ftirt vid årsmöte med Skummeslövs Tennisklubb den 17 april
2017
Plats: Sockerbagaren Skummeslövsstrand

1.

Mötets öppnande

Ordftirande Clas-Göran Bertilsson (CG) ftirklarade mötet öppnat. Upprop och röstlåingd
genomftirs vid behov, men 12 röstberättigade medlemmar konstateras niirvarande.

2.

Val av mötesordfiirande och mötessekreterare

Till mötesordftirande vä§s CG

3.
Till

och tillmötessekreterare väljs

AlfNilsson (AN).

Val av protokolljusterare tillika rösträknare
att justera dagens

4.

protokoll och röstråiknare väljs Marika Svenle och Sven Pewe.

Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Mötet ansågs skdgeenligt utlyst (mail, anslagstavla vid banoma och Sockerbagaren och
hemsida).

5.

Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning fastställs.

6.

Styrelsens a: Verksamhetsberättelse, b: Resultat och balansräkning

a: Verksamhetsberättelse for 2016 granskas och läggas

till handlingarna.

b: Resultat och balansrtikning fttr 2016 granskas och läggs till handlingama. Följande kan
noteras beträffande bokslutet:
Förhoppningen inftlr 2016 vx att resultat skulle ftirbättras, som infriades. 2016:s års resultat
slutade på plus 84 671,92 kronor. Lägerintåiktema ökade med 40 000 kronor och
medlemsintiikterna med 36 000 kronor. Intåikterna från spelavgifterna var ungefiir som 2015,
223 000 kronor.
Sammantaget visar ovanstående på en stark ekonomi
ny råikning.

fiir klubben och 2016 resultat överfiirs

i

7.

Revisorernas berättelse.

Revisorernas berättelse lästes upp och läggs

8.

till handlingarna.

Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

Styrelsen bevilj as ansvarsfrihet.

9.

Fastställande av medlemsavgifter {ör nästa verksamhetsår

Medlemsavgifterna 2017 för senior 250 kronor och ftir junior (t o m 18) 150 kronor
beslutades vara ofiiriindrad enligt styrelsens ftirslag. Familjemedlemskap beslutades enligt
styrelsens fiirslag att utgå som medlemskap for 2017 .

10.

Arvodesfrågan

Styrelsen fiirslag var att ordftirande och kassör ersätts 2017 med 999 kronor i lön och 4000
kronor ftir omkostnader. Årsmötet beslöt enligt styrelsens ftirslag, att ersättning ska utgå till
ordftirande och kassör enligl ftirslag.

11.

FaststäIlande av verksamhetsplan och behandling av budget 2017

Verksamhetsplan ftir 2017 faststiills. Budget for 2017 redovisas och godkändes.

12.

Behandling av styrelsens fiirslag och inkomna motioner

Inga ftirslag från styrelsen från styrelsen eller inkomna motioner finns att behandla.

13.

Val av ledamöter

a) Ordftirande (1 år): vakant

b) Ledamöter: Per Sellddn (PS), Brittmari Schunnesson (BS) och Alf Nilsson (AN) är valda

om2017.
c) Ovriga ledamöter: Ingrid Sturdn (IS) (omval), Peter Lincoln (PL) (omval) och Lise-Lotte
Wejklint (LW) (nyval) är valdat o m 2018.
Suppleanter (1 år): Marie-Louise Knutsson (ML) (omval) och Stefan Wendt (SW) (nyval).
d) Revisorer (1 år): Lars-Olle Andersson (omval) och Anita Petersson (nyval).
e) Revisorssuppleant

(l

år): Jan Sjöqvist (omval).

fl Valberedning (1 år); Stefan Sundgren,

Peter Thesleffoch Marita Svenle (alla omval).

t

14.

Övriga frågor

Avgående ordföranden Clas-Göran Bertilsson avtackades ftir sitt ftirtjåinstfulla arbete ftir
tennisklubben.
Spelavgiften ftir-och eftersäsong (1 september.-31 maj) bestiimdes

15.

till

50 kronor/timma.

Mötets avslutande

Mötet avslutas och CG taekar styrelse, valberedning och öwiga mötesdeltagare ftir visat
intresse.

M. WWMf*r#k
Ordftirande

Sekreterare Justerare

Justerare

