
	

	

Protokoll från årsmötet den 12 november 2019 kl 18.30- 20.15.  
 
Plats: Finn Inn, Lund 
 
 
Dagordning 
§ 1 Årsmötet öppnades av Kruno som hälsade alla välkomna.   
 
§ 2 Mötesdeltagarna ansåg att mötet var behörigt utlyst. (19 deltagare 
varav 5 via Teams).  
 
§ 3 Närvarolista skickades runt som därmed blev röstlängd.  
 
§ 4 Kruno valdes till ordförande för årsmötet. 
 
§ 5 Louise valdes till sekreterare för årsmötet.  
 
§ 6 Till justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet, tillika 
rösträknare valdes Rasmus Borgquist och Lennart Bergqvist. 
 
§ 7 Dagordningen fastställdes enligt utskick.  
 
§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning 
för det gångna verksamhetsåret redovisades av Ulf Pettersson.  
 
Den dagliga verksamheten med 1282 medlemmar, som alla är aktiva på 
banan, utgör som vanligt grunden i vår verksamhet. Vi har fortsatt stort 
intresse på barn och ungdomssidan men det är intresset för vuxna som 
vill spela tennis som ökar.  
 
Våren 2020 präglades av Covid-19. För klubbens del har pandemin haft 
både positiva och negativa effekter. Vi såg en liten nedgång i vår 
tennisskola, främst bland de yngre barnen, men pandemin betydde också 
att många kunde planera sin tid annorlunda och kunde därmed spela 
mer under dagtid. Det innebar att vi haft mer spel på våra anläggningar. 



	

	

Framförallt märktes det på Smörlyckan där det spelades padel och tennis 
som aldrig förr.  
 
Sportsligt når vi målen och tennisskolan har haft fulla grupper.  
 
Tyvärr fick vi ställa in många tävlingar och seriespelet blev också inställt.  
 
Ekonomiskt var året ett av klubbens starkaste. Ökat spel och därmed 
ökande intäkter tillsammans med statliga rabatter med bland annat 
minskade sociala avgifter gör att året visar ett resultat som låter oss 
fortsätta utveckla verksamheten.  
  
§ 9 Ulf presenterade styrelsens förslag för budget och verksamhetsplan.  
Se bilaga.  
 
§ 10 Revisorernas berättelser över styrelsens förvaltning för det gångna 
verksamhetsåret. Se bilaga Revisionsberättelse. 
 
§ 11 Disposition beträffande föreningens vinst eller förlust 
Beslutade att avsätta 2 000 000 till ändamålsenliga medel och 
återstående till det egna kapitalet.  
 
§12. Årsmötet godkände ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
§ 13 Beslutade att medlemsavgifter för verksamhetsåret 19/20 skall vara 
samma som föregående år. (200 kr för juniorer, det år du fyller 19. 300 
kr för seniorer). Medlemskapet löper 1 juli – 30 juni.  
 
§ 14 Kruno valdes till styrelsens ordförande för en tid av ett år.  
 
§ 15 Till ledamöter valdes följande:  
Anders Rosberg och Peter Hochberg (omval 2 år) och Carl Bederot (nyval 
2 år) 
Ett år kvar har: Louise Burman, Anne Mette Petri, Anette Erlandsson och 
Katarina Gahnström 



	

	

 
§ 16 Till val av två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år valdes 
Jan Christensson och Erik Isacsson. 
 
§ 17  Årsmötet valde om Per Lindblad, Tomas Jonsson och Azadeh 
Ghaemi, av vilka Per Lindblad skall vara sammankallande.  
 
§ 18 Val av ombud till Region Syd kommer att utses av styrelsen.  
 
§ 19 Inga förslag eller motioner har inkommit.  
 
§ 20 Inga övriga frågor.  
 
§ 21 Mötet avslutades av Kruno som tackade för visat intresse.  
 
 
 
 
 
 

 


