
 
Årsmötesprotokoll 2015 SVENSK TENNIS SYD 
 
Tid: 2015-03-14 kl 11.45-12.30 
Plats: Hotell Statt,  Hässleholm 
 
Styrelseordförande Mats Radhammar hälsade alla närvarande välkomna till mötet. 
 
§1. Upprop och fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd 
Roland Johansson genomförde upprop och fullmaktsgranskning. Röstlängden 
fastställdes till 90 godkända röster från 10 närvarande klubbar.  
 
§2. Fastställande av föredragningslista för mötet 
Föredragningslista för årsmöte godkändes 
 
§3. Fråga om mötets behöriga utlysande 
Mötet fastställde att mötet hade varit behörigt utlyst. 
 
§4. Val av ordförande för mötet 
Till ordförande för mötet valdes Mats Radhammar 
 
§5. Val av sekreterare för mötet 
Till sekreterare för mötet valdes Lars-Göran Persson. 
 
§6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 
Till justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll och tillika rösträknare 
valdes Pär Josefsson och Robert Krznaric. 
 
§7. Behandling av verksamhetsberättelse och årsredovisning 
Christer Sjöö föredrog verksamhetsberättelsen innan årsmötet. 
Roland Johansson föredrog årsredovisning. Årsmötet godkände 
verksamhetsberättelse och årsredovisning som därefter lades till handlingarna. 
 
§8. Revisorns berättelse 
Revisor Rickard Lööw ej närvarande. Original på revisionsberättelse lästes upp under 
årsmötet. 
 
§9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den period som verksamheten omfattar. 
 
§10. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen 
Befintligt antal anser styrelsen som ett väl fungerande antal.  
(ordförande + 8 ledamöter + 2 suppleanter) 
Beslutades att antalet ledamöter i styrelsen ska vara oförändrat:  
 
 



§11. Val av ordförande 
Ingen från valberedningen närvarande men har lämnat ifrån sig förslag. 
Från valberedningen föreslogs omval av Mats Radhammar  
Till ordförande under ett år valdes enhälligt Mats Radhammar. 
 
§12. Val av halva antalet styrelseledamöter för en tid av 2 år 
I tur att avgå Lars-Göran Persson, Claes Göran Bertilsson, Lars Holm och Mats 
Carlsson. Valberedningen föreslår omval av samtliga ledamöter. 
Till ledamöter för en period på två år omvaldes enhälligt Lars-Göran Persson, Claes 
Göran Bertilsson, Lars Holm och Mats Carlsson. 
 
§13.Val av styrelsesuppleanter  
Till styrelsesuppleanter för en period av ett år omvaldes enhälligt Martin Claesson och 
Branko Shero enligt valberedningens förslag. 
. 
§14. Val av revisor och revisorsuppleant 
Till val av revisor för en period av ett år valdes Rickard Lööf med Kjell Hubertsson som 
personlig suppleant. Båda personerna är omvalda. 
 
§15. Val av ordförande och tre övriga ledamöter i valberedningen 
Till ordförande i valberedningen omvaldes PG Ljungman (omval),  
Till ledamöter i valberedningen omvaldes Lars Sonesson, Rebecca Hjort och Maria 
Funke. 
 
§16. Val av ombud till Svenska Tennisförbundets årsmöte 
Årsmötet gav styrelsen mandat att utse representanter vid Svenska TF årsmöte. 
 
§17. Val av ombud till Smålands, Skånes, Hallands, Blekinges distriktsförbunds 
årsmöte 
Årsmötet gav styrelsen mandat att utse ombud till Smålands, Skånes, Blekinges och 
Hallands distriktsförbunds årsmöte 
 
§18. Behandling av verksamhetsplan och budget för 2015 
Verksamhetsplan och budgetförslag för 2015 presenterades av Christer Sjöö.  
Budgeten för 2015 visar ett negativt resultat på 50.000. 
Årsmötet antog verksamhetsplan och budgetförslag.  
 
§19. Årsavgift 2016 
Styrelsen föreslog oförändrade avgifter för 2016 (30 kr junior, 45 kr senior, 70 kr/familj)  
Årsavgift för 2016 bestämdes enligt styrelsens förslag. 
 
§20. Behandling av motioner till Svensk Tennis Syd 
Inga motioner har inkommit till Svensk Tennis Syd från klubbarna. 
Motioner till Svenska Tennisförbundet från Tennis Stockholm presenterades av Mats 
Radammar. Styrelsen avser att ha en positiv syn på motionen vilket stöds av 
årsmötet.  



 
§21. Utmärkelse 
Inga ansökningar om utmärkelser  har kommit till styrelsen. 
 
§22. Övrigt 
Inga övriga frågor. 
 
Ordförande Mats Radhammar tackade för visat intresse och avslutade årsmötet. 
. 
 
 
 
 
Lars-Göran Persson   Mats Radhammar 
Sekreterare    Ordförande 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
Pär Josefsson    Robert Krznaric 
 
 


