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Öregrund 29 mars 2016Årsmöte 2016
Justerat Protokoll

Årsmöte ÖTS 2016-03-18
Närvarande: Ronnie Krogestad, Michael Jansson, Johnny Söderqvist, Lisbeth Jansson,Göran 

Hultqvist,  Karin Lindqvist, Lars Jönsson Per Klippmark och PA Norell

1§ Mötets öppnande

Ordföranden Michael Jansson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§ 2 Mötets utlysande

Mötet befinns korrekt utlyst genom brev till medlemmarna samt på hemsidan och 
anslagstavlor. 

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs med följande specifikation av övriga frågor:
Göran Hultqvist vill diskutera följande:
1) Kommunikationen med föreningens medlemmar
2) Föreningens marknadsföringsstrategi.
3) Arkiveringsrutiner
4) Utveckling av hallen
5) Förläggning av tennisveckan
6) Per Klippmark vill diskutera möjligheten att bilda kommittéer för att bredda medlemmarnas 

engagemang och på så sätt fördela ansvar och genomförande av  verksamheten.

 § 4 Val av ordförande och sekreterare

Till ordförande för mötet utses Per Klippmark och till sekreterare PA Norell

     § 5 Val av justeringsmän
Karin Lindqvist och Lars Jönsson väljs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6 Årsberättelse

Micke J föredrar årsberättelsen och följande diskuteras:
Göran föreslår att vi, för att bredda deltagandet i Junior-cup ska göra ett utskick till 

ungdomarnas föräldrar.
Lars J meddelar en avvikande uppfattning med motiveringen att Tenn-Tour räcker som arena 

eftersom den här turneringen riktar sig till enbart licensierade spelare.
Lars J berättar att vattningen av Tallparken 1 och 2 sköts av alltför få och att vi måste få 

fler frivilliga krafter. Kyrkbanan fungerar å andra sidan oklanderligt. Vi ställer oss frågan om 
huruvida vi kan samordna bevattningsinsatsen.
 Micke J får uppdrag att korrigera årsberättelsen utifrån följande:
Styrelsen måste redovisa vad som gjorts eller eventuellt inte gjorts av de förslag som kom 

fram vid tidigare stämma. 
Den korrigerade årsberättelsen skall justeras tillsammans med detta protokoll.
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§ 7 Resultat och balansräkning för verksamhetsåret

Ronnie föredrar resultat och balansräkning och berättar att vi har förbättrat vårt resultat från 
föregående år med ca 8.000:-

§ 8 Revisionsberättelse

I revisionsberättelsen fanns inget att anmärka, men revisorerna rekommenderar en större 
avskrivning på hallen och att styrelsen intensifierar sitt arbete mot sponsorer.

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beviljar ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2015.

§ 10 Val av ordförande för 1 år

Stämman väljer Måns Virding som ordförande för 1 år. Han kan dock inte kan tillträda förrän i 
juni. Konstituerande möte hålls måndag den 19 mars då den tillträdande styrelsen beslutar hur de 
ska hantera perioden fram tills dess att Måns tillträder.

§ 11 Val av 2 st styrelseledamöter för 2 år

Nyval
Kristina Andersson   omval 2018
Fredrik Hagström   omval 2018
 
Övriga ledamöter
Ronnie Krogestad,   omval 2017
Lars Jönsson,    omval 2017
Johnny Söderqvist   omval 2017
Karin Lindqvist,    omval 2017 

§ 12 Val av 2 suppleanter för 1 år

Lennart Sääf   omval 
Per Klippmark lovar att fråga Peter Öhberg om han kan gå in som suppleant.
Alternativt, om det inte fungerar, får styrelsen i mandat att tillsammans med valberedningen i 

mån av möjlighet rekrytera en andra suppleant.

§ 13 Val av revisorer

Till revisorer utses Daniel Rudström och Per K åtar sig att även fråga Marie Giertz alt Lars 
Engström

§ 14 Valberedning

Till valberedning för nästa år väljs Per Klippmark och Michael Jansson.

§ 15 Medlemsavgifter

Medlemsavgifter för verksamhetsåret 2017 kvarstår som detta år. Junior 200, Senior 300 och 
familj 400 kr.
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§ 16 Banhyror inne/ute

Stämman beslutar, att enligt stadgarna stryka denna punkt från dagordningen för kommande 
stämmor. Riktmärket för verksamheten är dock att banhyrorna, om budgeten medger, bör vara 
oförändrade. 

§ 17 Verksamhetsplan

Verksamhetsplan för 2016 presenteras. Verksamhetsplanen godkänns och ska värderas, 
bearbetas och genomföras av tillträdande styrelse.
Micke får uppdrag att genomföra vissa smärre korrigeringar i verksamhetsplanen.
Även verksamhetsplanen ska likt årsberättelsen korrigeras med detta protokoll

§ 18 Budget för 2016

Ronnie berättar att vi sedan omläggning av lån har väsentligt lägre räntekostnader vilket leder till 
att vi under kommande år kan lägga pengar på en ventilationsöversyn. 
Dessutom diskuteras kostnaden för festen under tennisveckan. I budgeten ser det ut som om 

föreningen har förlorat 15.000:- på festen, men Ronnie förklarar att vi fick in dessa 15.000:- i 
riktade sponsorpengar.
Information till medlemmar vad gäller budget står att läsa i resultat och balansräkning.

§ 19 Större investeringar 2016

Ovanstående ventilationsöversyn vilken preliminärt budgeteras till 40.000:-.

§ 20 Förslag på stadgeändringar

Inga stadgeändringar föreslagna

§ 21 information till inkomna frågeställningar

Micke J föredrar styrelseprotokoll 13 från den 13 mars där styrelsen tar ställning till och besvarar 
inkomna frågeställningar från Hans Aleblad och Sixten respektive Göran Hultqvist.
Micke åtar sig att skicka svar till Sixten och Hans.

§ 22 Övriga frågor

Göran H återkommer till den bristande medlemskommunikationen och marknadsföringen.
Per Klippmark föreslår att den tillträdande styrelsen bildar kommittéer för att bredda ansvar och 

arbete inom föreningen. Han nämner som exempel:
Trivselkommitté
Banskötsel
Tävlingskommitté
Hallkommitté
Marknadsföringskommitté
Göran H tar upp styrelsens beslut om att temporärt flytta tennisveckan från ve 29 till 30 och 

ifrågasätter starkt styrelsens motiv. Flytten diskuteras och avslutas med röstning där stämman 
med rösterna 7-2 stöder styrelsens beslut.
Ronnie avtackar avgående styrelseledamöter med tulpaner och praliner och Micke J tackar 
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Johnny för att han som vice ordförande gick in som ordförande vid de tillfällen när Micke inte 
kunde närvara.

§ 23 Mötets avslutande

Mötet avslutades den 18 mars kl 14.00

Vid protokollet   Justeras

............................................ ............................................ ............................................

PA Norell    Karin Lindqvist   Lars Jönsson

          ............................................
          Per Klippmark


