Protokoll för vid årsmöte med Skummeslövs Tennisklubb den 22 april 2019
Plats: Sockerbagaren Skummeslövsstrand
1. Mötets öppnande
Ordföranden Alf Nilsson förklarade mötet öppnat. Upprop och röstlängd görs vid
behov. 11 medlemmar är närvarande.
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Alf Nilsson väljs till ordförande och Claes-Göran Bertilsson väljs till sekreterare.
3. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
Till att justera dagens protokoll och rösträknare väljs Marika Svenle.
4. Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötet ansågs stadgeenligt utlyst (mail, anslagstavla vid banorna och Sockerbagaren
och hemsida).
5. Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställes.
6. Styrelsens a: Verksamhetsberättelse, b: Resultat och balansräkning
A: Verksamhetsberättelse för 2018 gås igenom och läggs till handlingarna.
B: Resultat och balansräkning för 2018 granskas och läggs till handlingarna.
Resultatet för 2018 är 101 904 kronor vilket är högre än för 2017. Bidragen från
Laholms kommun ökade med 12 000 kronor jämfört med föregående år. Intäkterna
från Skummeslövsspelen ligger något under tidigare års intäktsnivå. Värt att noteras är
att intäkterna för spelade timmar ökade och uppgick till 321 875 kronor jämfört med
256 714 kronor året dessförinnan. Sammantaget visar detta på en fortsatt stark
ekonomi för klubben och 2018:s resultat överförs i ny räkning.
7. Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse lästes upp och läggs till handlingarna.
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet.
9. Fastställande av medlems- och spelavgifter för 2019
Styrelsens förslag om oförändrade medlemsavgifter, junior 150 kronor och senior 300
kronor för senior godkändes. Styrelsens förslag om oförändrade spelavgifter på 60
kronor för medlem och 160 kronor för icke medlem godkändes.

10. Arvodesfrågan
Beslutade fastställa arvodet till ordförande och kassör om vardera 999 kronor i lön och
4 000 kr i omkostnader för 2019.
11. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget
Verksamhetsplan för 2019 fastställs. Budget för 2019 föredras och fastställs.
12. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
A: Anlägga padelbanor – styrelsen har under en tid diskuterat att anlägga två
padelbanor som ett komplement till nuvarande anläggning. Ett kostnadsförslag är
inhämtat från Trafik och Fritid i Löddeköpinge, som anlagt ett flertal banor i Sverige.
Kostnaden är beräknad till 1,3 miljoner kronor.
Benny Carlsson (v ordf.) föredrar styrelsens tankegångar i frågan och redogör för
innehållet i kostnadsförslaget. Hur projektet kan finansieras och vad finns för
möjligheter att söka och få bidrag är också faktorer som undersöks.
En diskussion följer och olika åsikter för och emot byggnationen luftas. Det fattas
inget beslut i frågan men styrelsen går vidare med att ta fram ett relevant underlag.
Beslutas att kalla till ett informationsmöte/medlemsmöte innan något beslut fattas.
B: Inga inkomna motioner.

13. Val av ledamöter
a) Ordförande (1 år): Alf Nilsson
b) Ledamöter kvarstående: Anita Pettersson, Claes-Göran Bertilsson och Benny
Carlsson.
c) Övriga ledamöter: Ingrid Sturén (omval), Lise-Lotte Wejklint (omval) och Björn
Bernsfelt (nyval) är valda t o m 2020.
Suppleanter (1 år) Marie-Louise Knutsson och Stefan Wendt båda omval.
d) Revisorer (1 år) Lars-Olle Andersson och Britt-Marie Sjunnesson båda omval.
e) Revisorssuppleant (1 år) Jan Sjöqvist (omval).
f) Valberedning (1 år) Marika Svenle (sammankallande), Peter Thesleff och Max
Mennfort alla omval.
14. Övriga frågor
Medlemmen Sven Pewe framför att Skummeslövs TK är skall vara en ”vänlig klubb” i
god anda. Sven framför därför uppskattning till vår banskötare Mikael Sundén samt
Göran Fosse och Hans-Jörg Kuchler som sköter fredagstennisen på ett trevligt sätt.
Årsmötet instämmer i detta.
Sven framför även ett tack till styrelsen för ett gott arbete under det gångna
verksamhetsåret.
Ledamoten Peter Lincoln avgår från styrelsen efter 45 år. Peter har varit tävlingsledare
för Skummeslövsspelen i 23 år och banskötare i många år bland allt annat till klubbens

nytta. Utöver klubbens avtackning föräras Peter välförtjänt med Hallandsidrottens
förtjänstmedalj och Tennis Syds förtjänstmärke som tack för goda och långvariga
tjänster i idrottens och speciellt tennisens tjänst.
15. Mötets avslutande
Mötet avslutas och ordföranden Alf Nilsson tackar styrelse, valberedning och övriga
styrelseledamöter för visat intresse.
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