Skummeslövs Tennisklubb årsmöte för 2016
Tid: Måndagen 2016-03-28 kl. 10.00
Plats: Sockerbagaren i Skummeslövsstrand
1) Ordförande Clas-Göran Bertilsson (CG) förklarar mötet öppnat. Upprop och röstlängd
genomförs vid behov men 9 röstberättigade medlemmar konstateras närvarande
2) Till mötesordförande väljs CG och till mötessekreterare väljs Bengt Mexnell (BM)
3) Till protokolljusterare och rösträknare väljs Peter Thesleff (PT) och Marika Svenle (MS)
4) Mötet anses stadgeenligt utlyst (mail, anslagstavla vid banor och sockerbagaren, hemsida)
5) Föreslagen dagordning fastställs
6) a) Verksamhetsberättelsen för 2015 granskas och kan läggas till handlingarna efter att
följande justeringar åtgärdats: Curt-Åke Nyström (CN) tas bort som påskrift och
”veteranserie” ändras till ”lokal serie”
b) Resultat och balansräkning för 2015 granskas och läggs till handlingarna. Årets bokslut sämre än
förväntat. Noteras kan minskade intäkter (medlemsavgifter, läger och bidrag) och ökade utgifter
(personalkostnader). Inkomster från tävlingar lägre än förväntat och arrangemangen kan ifrågasättas
om de inte är ekonomiskt försvarbara. Klubbens huvudsakliga målsättning anses framförallt vara att
erbjuda boende/turister i Skummeslövsstrand möjlighet till rekreation. Noteras kan även hög
elförbrukning/kostnad. Byte av kassör under säsongen medförde även att flera inbetalningar blev
sena (klubbar, bidrag mm) och man kan konstatera att ett omfattande arbete tyvärr måste läggas ner
för att få in dessa. Klubbens ekonomi är emellertid fortsatt god. Brittmari Schunnesson (BS) har
med nytt ekonomiprogram underlättat hanteringen av löneredovisning för samtliga anställda.
Styrelsen avser tillsätta arbetsgrupp för att se över klubbens ekonomi. BS tackas för väl utfört arbete
7) Revisorernas berättelse läses upp och läggs till handlingarna
8) Styrelsen beviljas ansvarsfrihet
9) Medlemsavgifterna för 2016 beslutas höjas enligt styrelsens förslag: senior 250 kr (200),
junior (t.o.m. 18 år) 150 kr (120), familj (2 vårdnadshavare + hemmaboende barn t.o.m. 18
år) 600 kr (500)
10) Verksamhetsplan för 2016 fastställs. Budget för 2016 redovisas och godkänns
11) Inga förslag från styrelsen eller inkomna motioner finns 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 (CG) (omval)
b) Ledamöter (2 år): Per Selldèn (PS) (omval), Brittmari Schunnesson (BS) och Alf Nilsson (AN)
(båda nyval)
c) Övriga ledamöter Ingrid Sturèn (IS), Peter Lincoln (PL), P-A Bergman (PA) är valda t.o.m. 2016
Suppleanter (1 år): Lise-Lotte Wejklint (LW) och Marie-Louise Knutsson (ML) (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), Peter Thesleff och Marika Svenle (alla omval)
13) Övriga frågor:
a) Styrelsen framför att ny hemsida är under införande och att Max Mennfort sköter årets
tennisskola
b) Stefan Sundgren framför att Sven Pewe föreslår att klubben anordnar tennis för folk boende på
flyktingförläggningen i Hemmeslöv. Detta genomförs i så fall förslagsvis 2ggr/v under Maj. För
detta behövs ett antal ledare, rack och hjälp med transport. Stefan S åtar sig att sköta kontakt med
Sven och administration, bidragsansökan etc. ML och MS ställer sig positiva att hjälpa till som
ledare. Styrelsen ställer sig positiv till förslaget
c) CG avtackar avgående styrelseledamot BM för gott samarbete
14) Mötet avslutas och CG tackar styrelse, valberedning och övriga mötesdeltagare för visat
intresse
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