Protokoll fört vid årsmöte med Skummeslövs Tennisklubb den 2 april 2018
Plats: Sockerbagaren Skummeslövsstrand

1. Mötets öppnande
Ledamoten Per Selldén (PS) förklarade mötet öppnat. Upprop och röstlängd genomförs vid
behov, men 11 röstberättigade medlemmar konstateras närvarande.

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Till mötesordförande väljs PS och till mötessekreterare väljs Alf Nilsson (AN).
3. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
Till att justera dagens protokoll och rösträknare väljs Marika Svenle och Sven Pewe.
4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
Mötet ansågs stadgeenligt utlyst (mail, anslagstavla vid banorna och Sockerbagaren och
hemsida).
5. Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställs.

6. Styrelsens a: Verksamhetsberättelse, b: Resultat och balansräkning
a: Verksamhetsberättelse för 2017 granskas och läggas till handlingarna.
b: Resultat och balansräkning för 2017 granskas och läggs till handlingarna. Följande kan
noteras beträffande bokslutet:
Resultatet för 2017 blev något lägre än för 2016 69 308 kronor. Under året infördes ett digitalt
bokningssystem, Matchi som innebar ökade kostnader för utbildning och drift. Bidragen från
Laholms kommun minskade med närmare 50 000 kronor. De minskade intäkterna uppvägs av
ökade intäkter för speltimmar på drygt 30 000 kronor och för medlemsavgifter med 16 000
kronor. Intäkterna för läger och andra klubbars tävlingsverksamhet bidrog också till ett
positivt resultat. Intäkterna från andra klubbars tävlingsverksamhet antas minska under året
samt ökade kostnader för bokningssystemet Matchi innebär att en höjning av
spelavgifter/medlemsavgifter är motiverat. Sammantaget visar ovanstående på en fortsatt
stark ekonomi för klubben och 2017:s resultat överförs i ny räkning.
7. Revisorernas berättelse.
Revisorernas berättelse lästes upp och läggs till handlingarna.
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

9. Fastställande av medlemsavgifter och spelavgifter 2018
Styrelsen förslag att höja medlemsavgiften 2018 för seniorer till 300 kronor godkändes.
Medlemsavgiften 2018 för junior (t o m 18 år) på 150 kronor beslutades vara oförändrad
enligt styrelsens förslag. Styrelsens förlag till höjning av spelavgifterna till 60 kronor för
medlem och 160 för icke medlem godkändes.
10. Arvodesfrågan
Vid förra årsmötet beslöts att ordförande och kassör ersätts med 999 kronor i lön och 4000
kronor för omkostnader. Årsmötet beslöt att ersättningarna ska vara desamma för 2018.
11. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget 2018
Verksamhetsplan för 2018 fastställs. Budget för 2018 redovisas och godkändes.
12. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
Inga förslag från styrelsen från styrelsen eller inkomna motioner fanns att behandla.

13. Val av ledamöter
a) Ordförande (1 år): Alf Nilsson (AN)
b) Ledamöter: Anita Petersson (AP) (nyval), Claes-Göran Bertilsson (CG) (nyval) och Benny
Carlsson (BC) (nyval) är valda t o m 2019.
Övriga ledamöter: Ingrid Sturén (IS), Peter Lincoln (PL) och Lise-Lotte Wejklint (LW) är
valda t o m 2018.
Suppleanter (1 år): Marie-Louise Knutsson (ML) (omval) och Stefan Wendt (SW) (omval).
d) Revisorer (1 år): Lars-Olle Andersson (omval) och Britt-Marie Sjunnesson (nyval).
e) Revisorssuppleant (1 år): Jan Sjöqvist (omval).
f) Valberedning (1 år); Peter Thesleff (omval), Marita Svenle (omval) och Max Mennfort
(nyval)

14. Övriga frågor
Avgående ledamöterna Britt-Marie Sjunnesson och Per Selldén avtackades för sitt
förtjänstfulla arbete för tennisklubben. Per Selldèn erhöll även Tennis Syds förtjänstmärke
för lång och trogen tjänst för tennisens bäste. Stefan Sundgren avtackades även han för
förtjänstfullt arbete inom tennisen.
En artikel i Hallandsposten angående försäljningen av Svarvareskogen föranledde en
diskussion om faran att en eventuell byggnation mitt emot tennisbanorna skulle innebära att
tennisspel skulle vara störande för de boende och därmed problem för fortsatt spel. Styrelsen
kommer att bevaka denna fråga på bästa sätt för klubben.

Max Mennfort informerade om sommarens Tennisskola
Anläggande av en eller två padelbanor i anslutningen till anläggningen har diskuterats under
många år. En eventuell byggnation i anslutning till bana 1 innebär minskade parkeringsytor
varför styrelsen har ställt frågan till kommunen om mark för parkering väster om
Svarvareskogsvägen. Klubben väntar på svara.

15. Mötets avslutande
Mötet avslutas och ledamoten PS tackar styrelse, valberedning och övriga mötesdeltagare för
visat intresse.
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