
 
 

 

Protokoll fört vid årsmöte med Svensk Tennis Väst för verksamhetsåret 2017 

Plats;  Quality Hotell, Vänersborg 

Datum och Tid; 2018-03-24 kl. 10.00 

Närvarande med rösträtt; Bilaga röstlängd 

 

Mötet öppnades av Jan Dahlin som hälsade alla närvarande välkomna. 

§1       Upprop och justering av röstlängd (Bilaga) 

 Upprop med närvarande röstberättigade ombud beslutades fastställdes av mötet. 

§2 Val av ordförande för årsmötet 

 Jan Dahlin valdes att leda mötet. 

§3 Godkännande av dagordningen 

 Dagordningen godkändes. 

§4 Val av sekreterare för mötet 

 Per Fougberg valdes att föra protokoll för mötet 

§5 Val av två justeringsmän att jämte mötesordförande justera mötets protokoll 

Valdes Ulrika Svensson och Dag Bäckemo att jämte mötesordförande justera 

årsmötesprotokollet. 

§6 Årsmötets behöriga utlysande 

 Beslutades att godkänna utlysandet. 

§7 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse, inklusive resultat och balansräkning 

Jan Dahlin samt övriga styrelseledamöter föredrog verksamhetsberättelsen för det gångna 

verksamhetsåret med tillhörande resultat och balansräkning.  

§8 Föredragning av revisorernas berättelse 

Jan Gunnar Lidén läste upp revisionsberättelsen, innehållande bl. a revisorns rekommendation 

till årsmötet att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 

 Årsmötet beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 

 

 

 



 
 
 

 

§10 Val av ordförande för en tid av 1 år 

 Valdes Jan Dahlin 

§11 Val av ledamöter 

§11a Val av 2 styrelseledamöter för en tid av två år  

 Omval av Per Fougberg och Linus Wirén. 

§11b Val av 1 ledamot för en tid av 1 år 

 Fyllnadsval av Lisa Gingfors. 

§12 Val av ombud jämte suppleanter till Sv. Tennisförbundets årsmöte den 20-21 april i Båstad 

 Beslutades att hänskjuta till den nya styrelsen för beslut. 

§13 Val av ombud jämte suppleanter till distriktsförbundens och SISU:s årsmöten 

 Beslutades att hänskjuta till den nya styrelsen för beslut. 

§14 Val av revisorer för en tid av ett år 

 Beslutades att välja Helena Ström (omval). 

§15 Val av valberedning för en tid av ett år 

 Beslutades att välja Ove Thörnqvist (omval) och John Andén (omval). 

§16 Behandling av inkomna förslag från styrelsen och motioner från föreningar 

 Inga förslag eller motioner hade inkommit. 

§17 Fastställande av årsavgift till Svensk Tennis Väst för år 2019 

Mötet hade 2 förslag till årsavgift: 

1. Oförändrad årsavgift 40 kr per registrerad medlem 

2. Höjning av årsavgiften med 5 kr per registrerad medlem 

Handuppräkning gav följande utfall: 

1. 27 röster för oförändrad årsavgift 40 kr per registrerad medlem 

2. 4 röster för höjning av årsavgifter med 5 kr per registrerad medlem 

 Årsmötet beslutade därmed att årsavgiften ska vara oförändrad för verksamhetsåret 2019.  

§18 Fastställande av budget för år 2018  

 Raymond Doppelbauer föredrog styrelsens förslag till budget för år 2018.  

 Årsmötet beslutade att godkänna den presenterade budgeten. 

 



 
 
 

 

§19 Färdriktning och färdplan för regionen 

Peter Lindgren (VC) föredrog nyheter, mål och verksamhet för 2018. 

Bl. a om: 

• Nivåbaserat tävlingssystem 

• Nyheter i seriespelet 

• Träningsstöd till klubbar 

• Träningsrekrytering av bl. a kvinnliga tränare 

• Utbildning 

• Små lirare 

• NG Elite Hotel Next Generation 

Under denna punkt visades även en film från IFSO Tour från Arena Vänersborg som 

genomfördes under 2017.  

Årsmötet beslutade att regionens färdriktning och färdplan skall fortsätta för att nå målen. 

§20 Behandling av motioner och förslag från Sv. TF:s styrelse till Svenska Tennisförbundets 

årsmöte 

Inga inkomna motioner.  

Innan mötet avslutades delades det ut priser till klubbar och övriga enligt nedan: 

• Årets RM klubb  Elfsborg TK 

• Årets serieklubb och vandringspris Vänersborg TK 

• Årets Västtourklubb  Elfsborg TK 

• Årets stimulanspris  Tidaholm TK 

Den avgående styrelsen delade även ut tacksamt pris till; Peter Lindgren för gott och engagerat 

arbete för regionen samt till Jan Gunnar Lidén, som efter många år avslutar sin tjänst inom regionen 

för att bli lite mer pensionär. 

Den avgående styrelsen tackade även Jan Dahlin för ett gott och engagerat ledarskap i styrelsen. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

§21 Avslutning av årsmötet 

 Mötesordförande Jan Dahlin tackade närvarande för ett engagerande, trevligt och nyttigt 

 möte och avslutade årsmötet. 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

_____________________________  _____________________________ 
Per Fougberg    Jan Dahlin (mötesordförande) 

 

     Justeras 

 

     ______________________________ 
     Ulrika Svensson 

 

     Justeras 

 

   _____________________________ 
                                                                              Dag Bäckemo 

 

 

Bilaga; 

• Röstlängd 

  


