
Protokoll från årsmöte Svenska Tennisförbundet Norr 2022-03-29 
Digitalt möte via Google meet 

 
§ 1 Upprop och fastställande av röstlängd 
 
Ordförande i Svenska Tennisförbundet Norr, Pär Svärdfeldt, öppnade mötet och hälsade alla 
välkomna. Röstlängden fastställdes enligt följande:  
Övik: 7 röster. Östersund: 6 röster. Sundsvall: 5 röster. Kramfors: 2 röster. Norrmjöle: 1 röst. 
Härnösand: 2 röster 
23 röster totalt 
 
§ 2 Fastställande av föredragningslista för mötet                                                        
Föredragningslistan godkändes.  
 
§ 3 Fråga om mötets behöriga utlysande                                                                    
Mötet förklarades vara behörigt utlyst.  
 
§ 4 Val av ordförande för mötet           
Annette Hedberg från Övik valdes till mötesordförande.                                                
 
§ 5 Val av sekreterare för mötet 
Anna Skarin från Sundsvall valdes till sekreterare. 
 
§ 6  Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll samt två              
rösträknare         
Till justerare och tillika rösträknare valdes Urban Lundqvist, Sundsvall, och Johan Nordin, 
Härnösand.                                                                                                             
 
§ 7 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna  
verksamhets- och räkenskapsåret samt revisorernas berättelse 
Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse samt revisionsberättelse föredrogs.  
Mötet beslutade att med godkännande fastställa verksamhets- och förvaltningsberättelsen. 
Samt 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 2021 års förvaltning.  
 
§ 9 Behandling av styrelsens förslag gällande årsavgift till regionen för 2023 
På mötet meddelas att avgiften för 2023 blir oförändrad, det vill säga 50 kr/medlem.  
 



§ 10  Behandling av inkomna motioner 
Inga motioner fanns att behandla.  
 
§ 11  Fastställande av budget för 2022 
Mötet beslutade att fastställa budgeten för 2022.  
 
§ 12 Beslut om antal ledamöter i regionstyrelsen 
Mötet beslutade att fastställa antalet ledamöter i regionstyrelsen till 6 ledamöter samt 1 
ordförande enligt stadgar.  
 
§ 13  Val av ordförande i regionen tillika ordförande i regionstyrelsen för en tid av ett år 
Mötet beslutade att på valberedningens förslag välja Pär Svärdfeldt, Östersund, till 
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: Ingemar Kallin, Övik (omval) Sofia 
Fallgren, Ljusdal (nyval) Andreas Oscarsson, Piteå (nyval). 
Anna Skarin, Sundsvall, Annelie Thunberg, Härnösand, Marie Fredriksson, Umeå, har ett år 
kvar i styrelsen. Avgår gör Hans Hedberg, Skellefteå, och Kristoffer Wennström, Luleå.  
 
§ 15  Val på ett år av en revisor och en revisorssuppleant 
Mötet beslutade att välja Grant Thornton och Elisabeth Raun till revisor på ett år samt Grant 
Thornton revisionsbyrå Peter Ek som suppleant. 
 
§ 16  Val av ordförande och två övriga i ledamöter i valberedningen för en tid av ett år 
Mötet beslutade att välja sittande och det är Urban Lundqvist, Sundsvall, David Ögren, Övik 
och Anna Eman, Härnösand.  
 
§ 17  Val av ombud och erforderligt antal suppleanter till SF – mötet, fyra ombud varav två 
ifrån regionstyrelsen och två ifrån klubbar i regionen 
Mötet beslutade att styrelsen upplåts att i dialog med klubbarna välja samtliga 
representanter. 
 
§ 18 Val av deltagare till SDF-möte RF-SISU Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, 
Jämtland/Härjedalen och Gävleborg   
Styrelsen har ett förslag på deltagare till samtliga möten. Gävleborg Bertil, Västerbotten 
Ingemar, Anna Västernorrland, Norrbotten Andreas, Jämtland/Härjedalen Claes.  
 
§ 19 Avtackning 
Hans Hedberg tackas av efter sex år i styrelsen.  
 



§ 20 Regionmötets avslutande

Mötesordförande Annette Hedberg förklarade regionmötet 2022 avslutat. 

Sekreterare Anna Skarin 

Justerare Johan Nordin Justerare Urban Lundqvist 
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