
Årsmöte Skummeslövs tennisklubb, 2022-04-18 
Plats: Skoskumsgården i Skummeslövsstrand 

 

 

 

1. Mötets öppnande 

Styrelsens ordförande Alf Nilsson hälsade varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 
Röstlängden fastställdes med 19 närvarande medlemmar med rösträtt. 
 

2. Val av mötesordförande 

Per Selldén valdes till mötesordförande 
 

3. Val av mötessekreterare 

Olof Selldén valdes till mötessekreterare 

 

4. Val av protokolljusterare och rösträknare 

Till att justera dagens protokoll och tillika utgöra rösträknare valdes Jan Sjökvist och Bodil 
Månsson. 
 

5. Mötets utlysande 

Mötet har stadgeenligt utlysts 3 veckor före årsmötet. 

 

6. Dagordning 

Dagordningen fastställdes.  

 

7. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse 

Alf Nilsson redovisade styrelsens årsberättelse, finns även skriftligt bifogat kallelsen till 

årsmötet 2022. Anita Petersson redovisade förvaltningsberättelsen. Finns som bilaga till 

årsmötets protokoll. 

Årsmötet beslutade att lägga styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse till 

handlingarna. 

Årsmötet beslöt att fastställa klubbens resultat och balansräkning enligt styrelsens förslag. 

Årsmötet beslöt att fastställa styrelsens förslag till resultatdisposition för 2021 års 

resultatdisposition. 

Årsmötet beslöt fastställa styrelsens förslag till resultatdisposition för 2021 års 

räkenskapsår  i enlighet med styrelsens förslag. 

 

8. Revisorernas berättelse 

Den av revisorerna upprättade revisionsberättelsen föredrogs av Britt-Marie Andersson, se 

bilaga till detta protokoll. Av berättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att styrelsen 

beviljas ansvarsfrihet för det granskade året. 

 

9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 

Medlemsmötet medger ansvarsfrihet för styrelsen för året 2021. 

 



10. Fastställande av spel- och medlemsavgifter 2022 

Förslag från styrelsen: Medlemskap 300 kr/senior, 180 kr/junior. Timavgift tennis 60 

kr/timme medlem, 180 kr/timme icke medlem. Timavgift padel 200 kr/timme medlem, 300 

kr/timme icke medlem. 

Jan Sjöqvist föreslår tennis enligt styrelsens förslag, och en avgift för padel om medlem 200 

kr/timme, icke medlem 300 kr/timme. Skillnaden mellan förslagen är att det räcker med en 

medlem per bana för padeln för att få medlemspriset. Detta ses som ett försök under 2022. 

Årsmötet beslöt enligt Jan Sjöqvists förslag. 

Slutligen beslöt årsmötet att envar styrelseledamot har rätt att under varje verksamhetsår 

spela tennis tio timmar utan att erlägga avgift. 

 

11. Arvodesfråga 

Årsmötet fastslog att ordförandeskapet ersätts med 5000 kr/år, kassören ersätts med 8000 

kr/år. 

 

12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för år 2022 

Styrelseordföranden Alf Nilsson föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget 

för år 2022. Alf påpekar svårigheterna med att rätt värdera vissa kostnads- och intäktsposter 

men menar att budgeten är realistiskt avvägd. 

Årsmötet beslutar därefter fastställa styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget. 

 

13. Behandling av styrelsens förslag samt inkomna motioner 

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 

a) Medlemmen Sven Pewe har ingivit en motion till årsmötet innefattade ett flertal förslag 

och frågor. Styrelsen har skriftligen besvarat desamma, se bilaga. 

Årsmötet beslutar att motionen, med hänvisning till vad styrelsen anfört, skall anses 

besvarad 

b) Ny logga för klubben 
Styrelsen har tagit fram ett förslag på ny logga för klubben, se bilaga, vilken presenterades av 
styrelseordföranden. 
Årsmötet beslutade att klubbens logga från och med innevarande verksamhetsår skall 
utgöras av föreslagen logga. 
 

14. Val av ledarmöter 

Årsmötet fastslog följande styrelse: 

a) Ordförande Alf Nilsson omval 1 år. 

b) Ledarmot Sven Andrén omval 2 år 

c) Ledarmot Richard Sandslätt omval 2 år 

d) Ledarmot Brittmari Schunnesson, nyval 1 år 

e) Suppleant Matilda Selldén, omval 1 år (första suppleant) 

f) Suppleant Eric Schunnesson, omval 1 år 

g) Revisor Britt-Marie Andersson, omval 1 år 

h) Revisor Dan Andersson, omval 1 år 

i) Revisorsuppleant Max Mennfort, nyval 1 år 

j) Valberedningen Marika Svenle (sammankallande), Anette Bengtsson, Max Mennfort, 

omval 1 år. 

 

 



15. Övriga frågor 

Under punkten informerades om Styrelsens förslag till Ny Vision upp. På klubbens hemsida 

redovisas förslaget och till nästa årsmöte föreslås att fastslå visionen. 

 

16. Mötets avslutande 

Anita Petersson avtackades för mycket väl genomfört arbete. 

 

 

Mötesordförande   Mötessekreterare 

Per Selldén   Olof Selldén 

 

 

 

Justerare   Justerare 

Jan Sjökvist   Bodil Månsson 
 

     


