
    
 Protokoll från årsmöte Tennis Norr 2019-03-23   
 Skapat av:  Granskat av:  

Bertil Sundman            David Ögren  
Hans Jansson  

 
 

Protokoll från årsmöte Tennis Norr 2019-03-23 kl. 15.00 Nolia, Umeå  

Dagordning  
1. Upprop och fastställande av röstlängd 
2. Fastställande av föredragningslista för mötet 
3. Fråga om mötets behöriga utlysande 
4. Val av ordförande för mötet 
5. Val av sekreterare för mötet 
6. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll samt två 

rösträknare 
7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna 

verksamhets och räkenskapsåret samt revisorernas berättelse 
8. Fråga om ansvarsfrihet för regionstyrelsen 
9. Behandling av styrelsens förslag gällande årsavgift 2020 till regionen. 
10. Behandling av inkomna motioner 
11. Fastställande av budget för 2019 
12. Beslut om antal ledamöter i regionstyrelsen 
13. Val av ordförande i regionen tillika ordförande i regionstyrelsen för en tid 

av 1 år 
14. Val på 2 år av halva antalet styrelseledamöter 

I tur att avgå:  Jan Engberg  Söderhamn  
 Mikael Hansson Sundsvall  

 Tichaona Maphosa 
 

Umeå  

 Anneli Thunberg   Kramfors  

    

15. Val på 1 år av en revisor och en revisorssuppleant 
16. Val av ordförande och två övriga ledamöter i valberedningen för en tid av 

1 år 
17. Val av ombud och erforderligt antal suppleanter till SF - mötet, fyra ombud 

varav två från regionstyrelsen och två från klubbar i regionen 
18. Avtackning 
19. Regionmötets avslutande 
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§ 1   Upprop och fastställande av röstlängd 

Bertil Sundman öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Röstlängden fastställdes. 

§ 2   Fastställande av föredragningslista för mötet 

Föredragningslistan godkändes. 

 § 3   Fråga om mötets behöriga utlysande 

Mötet förklarade sig vara behörigt utlyst. 

§ 4   Val av ordförande för mötet 

Jan Engberg valdes till mötesordförande. 

§ 5   Val av sekreterare för mötet 

Bertil Sundman valdes till sekreterare för mötet. 

§ 6   Val av justeringsmän samt rösträknare 

Till justerare och tillika rösträknare för mötet valdes Hans Jansson och David Ögren. 

§ 7 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna året samt 
revisorernas berättelse 

Verksamhetsberättelserna för Klubb, Sport och Tävling redovisades. Styrelsens 
berättelse, ekonomisk redogörelse samt revisionsberättelse föredrogs.  

Mötet beslutade  

Att med godkännande fastställa verksamhets- och förvaltningsberättelsen. Att 
enligt revisorns tillstyrkan fastställa resultat- och balansräkningen.  

§ 8   Fråga om ansvarsfrihet för regionstyrelsen 

Mötet beslutade 

Att i enlighet med revisorns rekommendation bevilja regionstyrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning  
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§ 9 Behandling av styrelsens förslag gällande årsavgift 2020 till regionen 
och verksamhetsplanen.  

Mötet beslutade 

Att med godkännande fastställa årsavgiften till regionen för 2020 till 50 kronor  

§ 10  Behandling av inkomna motioner  

Inga motioner inkomna. 

§ 11  Fastställande av budget för 2019 

Mötet beslutade 

Att fastställa budgeten för år 2019 

§ 12  Beslut om antal ledamöter i regionstyrelsen 

Mötet beslutade 
  
Att fastställa antalet ledamöter i regionstyrelsen till 6 ledamöter samt en ordförande 

§ 13  Val av ordförande i regionen 

Valberedningen föreslår Jan Engberg, Söderhamn. 

Mötet beslutade  

Att välja Jan Engberg, Söderhamn, till ordförande i regionen tillika ordförande i 
regionstyrelsen för en tid av ett år.  

§ 14  Val på två år av halva antalet styrelseledamöter 
 

Mötet beslutade 

Att på valberedningens förslag välja Mikael Hansson och Anneli Thunberg (omval), samt 
Marie Fredriksson (nyval) som ledamöter i regionstyrelsen för en tid av två år. 
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§ 15  Val på ett år av en revisor och en revisorssuppleant

Mötet beslutade

Att välja Rikard Grundin till revisor och Joakim Grundin till

revisorssuppleant för en tid av ett år.

§ 16  Val på ett år av ordförande + två ledamöter i valberedningen

Urban Lundqvist och David Ögren står till förfogande för omval. Jens Nilsson avböjer omval. 
Mötet föreslår istället Anna Eman, Härnösand, som Jens ersättare.  

Mötet beslutade  

Att välja Urban Lundqvist till ordförande i valberedningen på ett år.  

Att välja Anna Eman och David Ögren till ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. 

§ 17 Val av ombud och erforderligt antal suppleanter till SF - mötet, fyra ombud
varav två från regionstyrelsen och två från klubbar i regionen
Mötet beslutade

Att uppdra till regionstyrelsen att utse representanterna.

§ 18  Avtackning
Avgående ledamöter avtackas vid senare tillfälle, då ingen fanns på plats.

§ 19  Regionmötets avslutande
Mötesordförande Jan Engberg förklarade regionmötet 2019 avslutat.

Ordförande  Sekreterare Bertil Sundman 

Justerare Hans Jansson  Justerare  
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