Skummeslövs Tennisklubb årsmöte för 2014
Tid: Söndagen 2014-04-20 kl. 13.00
Plats: N. Kustvägen 5
1) Ordförande Peter Thesleff förklarar mötet öppnat. Upprop och röstlängd fastställs vid behov
2) Till mötesordförande väljs Peter Thesleff och till mötessekreterare väljs Bengt Mexnell
3) Till protokolljusterare och rösträknare väljs Per Selldèn och Curt-Åke Nyström
4) Mötet anses stadgeenligt utlyst
5) Dagordningen fastställs
6) a) Verksamhetsberättelsen för 2013 granskas och läggs till handlingarna
b) Resultat och balansräkning för 2013 granskas och läggs till handlingarna. Klubbens ekonomi är
god men ökande löneutgifter och minskande inkomster pga färre antal läger konstateras. Resultatet
påverkas även negativt jämfört med år då klubben stått som värd för JSM (ligger på lågsäsong för
klubben). Klubben har ansökt om värdskap för JSM 2015
7) Revisorernas berättelse läses upp och läggs till handlingarna
8) Styrelsen beviljas ansvarsfrihet
9) Medlemsavgifterna för 2014 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
10) Verksamhetsplan för 2014 fastställs och budget för 2014 behandlas och godkänns.
11) Inga förslag från styrelsen eller inkomna motioner att behandla
12) Valberedningen presenterar sitt förslag på val av ledamöter, inga andra förslag framförs
varför valberedningens förslag godkänns
a) Ordförande (1 år): Clas-Göran Bertilsson (nyval)
b) Ledamöter (2 år): Bengt Mexnell, Per Selldèn och Curt-Åke Nyström (alla omval). Övriga
ledamöter (Ingrid Sturèn, Peter Lincoln, P-A Bergman) är valda t.o.m. 2014
c) Suppleanter (1 år): Lise-Lotte Wejklint och Olof Selldèn (båda omval)
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 Ulf Altinius (båda omval), Peter Thesleff
(nyval)
13) Övriga frågor:
a) Tyst minut genomförs å Ingvar Jönssons bortgång. Ingvar har verkat i föreningen under flera år
och på senare tid ingått i valberedningen. Styrelsen avser framföra kondoleanser samt på något sätt
hedra hans minne
b) Clas-Göran Bertilsson tackar för förtroendet som ny ordförande
c) Å styrelsens vägnar avtackar Per Selldèn avgående ordförande Peter Thesleff med blomma, vin
och ett hedersmedlemskap. Peter Thesleff tackar för ett gott samarbete i styrelsen men ser sig
tvungen att avgå p.g.a. tidsbrist och önskar nya ordföranden och styrelsen lycka till med det
framtida styrelsearbetet
d) Clas-Göran Bertilsson påpekar att träplank bana 6 bör förses med plåtskydd för ändträ för längre
hållbarhet. Lise-Lotte Wejklint svarar att plåtar från förra träplanket sparats för att återanvändas
men har inte kommit på plats än men bör åtgärdas till sommaren
e) Ulf Altinius framför förslag om höjd spelaravgift till 50 kr/tim för medlemmar. Peter Thesleff
redogör för de diskussioner som förekommit i styrelsen avseende spelaravgifter samt påpekar att
styrelsens har mandat att justera dessa vid behov. Även om spelaravgiften jämförelsevis är låg för
medlemmar så finns ingen anledning till höjning så länge klubbens ekonomi är god. Klubbens
ambition är att vara en naturlig mötesplats i Skummeslöv och inbjuda till tennis för alla utan
egentligt vinstintresse. På detta följer diskussion angående läget gällande kontant betalning kontra
möjlighet till kortbetalning, internetbokning, nuvarande hemsida kontra hemsida via idrotten on line
samt samarbetet med TENGO

f) Gamla bollplanket rasade vid en av vinterns stormar. Bollplanket har varit flitigt använt av
framförallt barn och är saknat. Styrelsen avser finna lösning innan sommaren och förespråkar ett
nytt bollplank i betong och en allmän upprustning av underlaget. Andra investeringar diskuterades
därefter som t.ex. minitennisbana, padelbana, trädfällning, upprustning av byggnader inklusive
teknisk utrustning såsom vvs osv.
14) Mötet avslutas och Peter Thesleff tackar alla för visat intresse
Sekreterare: Bengt Mexnell/
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