
 
 

  

 
 
Svenska Tennisförbundet Syd - Årsmötesprotokoll 2022 
 
Tid: 2022-03-23, kl 18.00-19.30 
Plats: Virtuellt möte  
 
 
Styrelseordförande Ola Svantesson hälsade alla närvarande välkomna till mötet. 
Innan mötet hölls en parentation för Joachim Bergqvist, Slöinge TK och Janne Immonen Fair 
Play TK och även ledamot i styrelsen Svenska Tennisförbundet Syd. 
 
§1 Upprop och fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd. 

Magnus Hansson genomförde upprop och fullmaktsgranskning. Röstlängden 
fastställdes till 135 godkända röster från 20 närvarande klubbar. Därutöver fanns 
representanter från ytterligare några klubbar närvarande. 

 
§2 Fastställande av föredragningslista för mötet 

Ola Svantesson bad om ursäkt att årsredovisning kommit ut sent inför årsmötet. 
Ekonomifunktion och revision sköts från Svenska Tennisförbundet i Stockholm och 
ett sent revisorsbyte föranledde försening i hantering. 

 Föredragningslistan fastställdes. 
 
 
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande 

Information fanns på hemsidan i början av februari. Kallelse skickades samtidigt ut 
till klubbarna. Därefter har påminnelse skett till klubbarna. 

 Mötet fastställde att mötet hade varit behörigt utlyst. 
 
§4 Val av ordförande för mötet 

Till ordförande för mötet valdes Ola Svantesson. 
 
§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 Ulf Pettersson och Lars Sonesson  

 
§7 Behandling av verksamhetsberättelse och årsredovisning 

Ola Svantesson föredrog verksamhetsberättelsen som även har funnits publicerad på 
hemsidan innan årsmötet. Lars-Göran Persson föredrog årsredovisning. Balans- och 
resultaträkning presenterades med kommentarer.  
Årsmötet godkände verksamhetsberättelse och årsredovisning som därefter lades till 
handlingarna.  Lars Sonesson ställde frågan om varför Janne Immonen inte fanns 
med som styrelsemedlem under 2021 i årsredovisningen. Eftersom han har gått bort 
vid den tidpunkten årsredovisningen skrevs under tas hans namn bort även i 
årsredovisningen trots att Janne suttit med hela året. Vi har ställt frågan till 
revisorerna och fått som svar att det är så det skall skrivas. Lars Sonesson vill ha med 
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en notering om att detta känns fel och vi kan bara hålla med från styrelsen. Detta är 
noterat i protokollet.   

 
§8 Revisorns berättelse 

Auktoriserad revisor Jonas Ceder från Grant Thornton. Ola Svantesson föredrog 
revisionsberättelsen.  
 

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den period som verksamheten omfattar. 
 

§10 Beslut om antalet ledamöter i styrelsen 
Beslutades att antalet ledamöter i styrelsen ska ökar till 8 st ledamöter och inga 
suppleanter. 

 
§11 Val av ordförande för en tid av 1 år 

Till ordförande under ett år valdes enhälligt Ola Svantesson. 
 

§12 Val av halva antalet styrelseledamöter för en tid av 2 år 
Följande personer valdes enhälligt för en tid av två år: 

 Lena Widing, Ängelholm (omval) 
 Calle Pihlblad, Växjö (omval) 
 Malin Allgurin, Tabergsdalen (nyval) 
 Michael Henriksson, Varberg (nyval) 
 
 Vidare ett fyllnadsval för en tid av ett år: 
 Marcus Carlsson, Helsingborg 
 
 Kvar i styrelsen med 1 år kvar är följande ledamöter: 
 Veronica Widarsson, Karlskrona 
 Petra Alwén, Skivarp 
 Lars-Göran Persson, Halmstad  
  
§13 Val av styrelsesuppleanter för en tid av 1 år 

Inga suppleanter valdes beroende på beslut i §10 
 
§14 Val av revisor och revisorssuppleant 

Till val av revisor för en period av ett år valdes Elisabeth Raun, Stockholm med 
Peter Ek, Stockholm som personlig suppleant. Båda representerar Grant Thornton 
revisionsbyrå. Båda personerna är nyval. 
 

§15 Val av ordförande och tre övriga ledamöter i valberedningen 
Till ordförande i valberedningen valdes Hans Corin.  
Till ledamöter i valberedningen valdes Maria Andreasson, Lars Sonesson. 

 Valberedningen uppdrogs att hitta en ytterligare kvinna till valberedningen i dialog 
med styrelsen. 
 

§16 Val av ombud till Svenska Tennisförbundets årsmöte 
Årsmötet gav styrelsen mandat att utse representanter vid Svenska TF årsmöte.  
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§17 Val av ombud till Smålands, Skånes, Hallands, Blekinges idrottsförbunds 
årsmöte 
Årsmötet gav styrelsen mandat att utse representanter till de idrottsförbund som har 
årsmöte. 

 
§18 Behandling av verksamhetsplan och budget för 2022 

Ola Svantesson presenterade verksamhetsplan för 2022 och budgetförslag för 2022. 
Årsmötet godkände presenterat underlag. 

 
§19 Årsavgift 2023 

Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift för 2023. Årsmötet antog styrelsens förslag. 
 

 
§20 Behandling av motioner till Svenska Tennisförbundet Syd  
 Inga motioner har inkommit. 

 
§22 Utmärkelser 

Årets bästa Klubb: Fair Play TK  
              Årets tillväxtklubb i antal: Kalmar, Svedala och Smålandsstenar 
              Årets tillväxtklubb i procent: Vetlanda, Lammhult Tigers, Ljungvalla 
              Årets Prestation: Tilda Larsson Fair Play och Caijsa Hennemann Helsingborg 
              Årets överraskning: Eslövs TK     
 
§22 Övrigt 

Ola Svantesson presenterade aktuellt läge avseende Game Change 2030. 
 
§23 Mötets avslutande 

Mötesordförande Ola Svantesson tackade samtliga närvarande för deltagande vid 
årsmötet.  

 
 
 
 
 
Ola Svantesson   Lars-Göran Persson 
Ordförande    Sekreterare 
 
 
 
Justeras: 
 
 
Ulf Pettersson   Lars Sonesson  
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