Årsmötesprotokoll för TK SAAB
Protokoll fört vid TK SAAB:s årsmöte tisdagen 20 mars 2012 i klubbrummet.
Närvarande 16 medlemmar.
1. TK SAAB:s ordförande Anders Josefsson öppnade årsmötet och hälsade de
närvarande välkomna.
2. Fastställande av röstlängd för mötet. 16 medlemmar räknades in. Närvarolista bifogas
protokollet.
3. Till mötesordförande valdes Rolf Olsson och till mötessekreterare Göran Egefalk.
I samband med att Rolf övertog klubban läste han upp några minnesord tillägnade vår
hedersmedlem Torsten Örnberg som avled under 2011.
Dokumentet bifogas protokollet
4. Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Stig Johansson och Fatou Jarjou
5. Årsmötet förklarades behörigt utlyst.
6. Förslag till dagordning fastställdes och bifogas protokollet.
7. a). Verksamhetsberättelsen godkändes och bifogas protokollet
Dag Almkvist fick ett särskilt erkännande för sin insats vid införandet av Tennisbok
b). Förvaltningsberättelse. Resultat-och balansräkning samt styrelsens förslag till
vinstdisposition föredrogs av Anders med biträde av Göran.
Mötet biföll styrelsens förslag om vinstdisposition. Förvaltningsberättelsen bifogas
protokollet.
8. Revisorerna Dag Svernlöv och på mötet närvarande Peter Malmersjö har granskat och
godkänt ekonomin. Revisionsberättelsen lästes upp av Peter Malmersjö, och
revisorerna tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet, bifogas protokollet.
9. Årsmötet biföll revisorernas förslag och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2011
och årsmötet fastställde därmed också förvaltningsberättelsen.

10. Styrelsen föreslog att medlemsavgifterna ska vara oförändrade under 2013 vilket
fastställdes av årsmötet. Detta innebär:
Minitennisspelare:
Junior:
Senior:
Familj:

100 kr
175 kr
275 kr
400 kr

11. Styrelsen presenterade verksamhetsplan och budget för 2012, vilka bifogas
protokollet. Årsmötet godkände dessa.
12. Behandling av inkomna motioner
a) Byte av namn på klubben samt ingen ekonomisk koppling till SAAB.
Mötet avslog motionen
b) Anskaffning av motionscyklar. Mötet avslog motionen
c) Utvecklingsfonden – tillskott av 800 kSEK samt ändrade statuter.
Mötet avslog motionen.
Motioner samt styrelsens yttrande bifogas protokollet.
13. Val av styrelse samt revisorer. Valberedningens förslag till ny styrelse och revisorer
har varit anslaget enligt den tidplan som stadgarna anger, och valberedningen har följt
stadgarna i sitt arbete.
Följande personer ingår i/valdes till ny styrelse:
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Anders Josefsson
Freddie Förster
Hans Ekberg
Peter Svensson
Göran Egefalk
Fredrik Rosenquist
Rolf Olsson

Vald 2012 till årsmötet 2013
Vald 2012 till årsmötet 2014
Vald 2012 till årsmötet 2014
Vald 2011 till årsmötet 2013
Vald 2012 till årsmötet 2014
Vald 2011 till årsmötet 2013
Vald 2012 till årsmötet 2013

1:e suppleant
2:e suppleant

Ingegerd Axelsson
Christian Carlsson

Vald 2012 till årsmötet 2013 nyval
Vald 2012 till årsmötet 2013 nyval

Till revisorer valdes:
Revisor
Peter Malmersjö
Revisor
Dag Svernlöv
Revisorssuppleant Göran Wedholm
Revisorssuppleant Dag Almkvist
Valberedningens förslag bifogas protokollet.

Omvald till årsmötet 2013
Omvald till årsmötet 2013
Omvald till årsmötet 2013
Omvald till årsmötet 2013

omval
omval
omval
omval
nyval

Årsmötet utsåg en valberedning enligt följande:
Peter Norman
sammankallande
Eva Olsson
Dag Almkvist
I frågan om val av ombud till SDF-möten och andra möten där föreningen
representeras av ett ombud, överlät årsmötet till styrelsen att utse representanter.
14. Övriga frågor.
Stig Johansson har under året tilldelats ett stipendium ur Torsten Örnbergs fond för
deltagande i Veteran-VM. Stig erhöll diplom och en ros.
Stipendium, från Juniorfonden, delades ut till Fatou Jarjou som erhöll blomma, tennfat
samt 1000 kr. Motivering till årets junior, se verksamhetsberättelsen för 2011.
Mötesordförande Rolf Olsson lämnade över ordförandeklubban till styrelseordförande
Anders Josefsson som tackade för förnyat förtroende.
Å klubbens vägnar avtackades avgående styrelseledamot Kalle Nilsson med blommor
och applåder. Avgående ledamöterna Mattias Emanuelsson och Mikael Åhlund
avtackades i sin frånvaro.
Mötesordförande Rolf Olsson fick blommor för väl genomfört möte.
15. Årsmötet avslutades.

________________________
Rolf Olsson, årsmötets ordf.

_______________________
Göran Egefalk, årsmötets sekr.

________________________
Stig Johansson, justerare

_______________________
Fatou Jarjou, justerare

