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Protokoll fört vid årsmöte med Svensk Tennis Väst för verksamhetsåret 2018 

Plats;  Swania hotell, Vänersborg 

Datum och Tid; 2019-03-23 kl. 10.00 

Närvarande med rösträtt; Bilaga 1 röstlängd 

 

Mötet öppnades av Jan Dahlin som hälsade alla närvarande välkomna. 

§1       Upprop och justering av röstlängd (Bilaga 1) 

 Upprop med närvarande röstberättigade ombud fastställdes. 

§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 Erik Bolin Lilla Edet och Niklas Hedin Sandared att jämte mötesordförande justera 

årsmötesprotokollet. 

§6 Årsmötets behöriga utlysande 

 Beslutades att mötet blivit utlyst i behörig ordning. 

§7 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse, inklusive resultat och balansräkning 

Jan Dahlin informerade övergripande om det gångna årets verksamhet och respektive 

Blockansvariga informerade mer detaljerat om genomförda aktiviteter som skett under året.  

Resultat och Balansräkningen presenterades och förklarades av Raymund Doppelbauer. 

Hela verksamhetsberättelsen biläggs detta protokoll (Bilaga 2)  

§8 Föredragning av revisorernas berättelse 

I Helena Ströms frånvaro läste Isabell Högberg upp revisionsberättelsen, innehållande bl. a 

revisorns rekommendation till årsmötet att tillstyrka styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det 

gångna verksamhetsåret. 

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 

 Årsmötet beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 
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§10 Val av ordförande för en tid av 1 år 

 Valdes Johanna Grapengiesser. 

§11 Val av ledamöter för en tid av 2 år 

 Omval av Jerry Andersson och Lisa Jingfors 

Styrelsens består därmed av; Johanna Grapengiesser ordförande, Jerry Andersson, Lisa Jingfors, 

Linus Wirén och Per Fougberg. 

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

 Beslutades att hänskjuta till 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 Jan Dahlin (nyval), med Ove Thörnqvist som 

sammankallande. 

§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 2020 

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att årsavgiften ska vara oförändrad.  

§18 Fastställande av budget för år 2019  

 Raymond Doppelbauer föredrog styrelsens förslag till budget.  

 Årsmötet beslutade att godkänna den framlagda budgeten. 

§19 Färdriktning och färdplan för regionen 

Peter Lindgren (VC) informerade mötet lite historik, nuläget och framtiden i bl. a nedanstående 

sammanfattande punkter: 

• Svenska Tennisförbundets olika förslag som bl. a omfattat, omorganisation, 

medlemsavgifter, investering i träningsutveckling mm. Allt med syftet att finna 

kvalitativa vägar och beslut om framtiden för svensk tennis. De olika förslagen har 

diskuterats på möten med regionerna och förbundet genomförda under 2018 och har 

för avsikt att fortsätta under innevarande verksamhetsår. 

• Den av förbundet genomförda klubbenkäten under hösten 2018 visade generellt en 

önskan om stöd med fokus på; tränarutveckling och föreningsutveckling. 

• PL informerade kort om innevarande års aktiviteter vad gäller operativt arbete med 

klubbar, serier och tävlingar.  
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• PL noterade att stort fokus i regionens arbete under innevarande år innehåller mycket 

av; PR, föreningsutveckling, tränare och träningsutveckling. I mångt och mycket enligt 

önskemål från klubbarna. 

Den presenterade färdriktningen och färdplanen beslutades av årsmötet. 

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

årsmöte 

Svenska Tennisförbundets styrelse har i beslut fattat att föreslå Förbundsstämman den 27 april 

i Göteborg följande: (Bilaga 3) 

• Att uttaget av medlemsavgiften till förbundet ändras från dagens differentierade 

system till ett system baserat på ett uttag per medlem, där genomsnittet av dagens 

medlemsavgift, 32 kr/medlem ska fungera som grund för den nya avgiften 2020. 

• Att regionernas årsavgifter anpassas efter samma uttagssystem, förutsatt 

förbundsmötets samtycke, men storleken skall även fortsättningsvis bestämmas av 

regionerna. 

• Ändring av förbundsstadgarna att styrelsen skall bestå av minst 40% av ettdera könet. 

I förslaget ingår även att stadgarna hos regionerna som har att ändra i sina respektive 

stadgar på kommande årsmöten, att gälla fr o m senast utgången av 2022. 

• Höjning av medlemsavgiften till förbundet med 15 kr genom uttag om 5 kr per år i 3 år  

framåt, att gälla fr o m 2020. 

Beslutades att godkänna förbundets förslag och att regionen på förbundsstämman 27 april 

utövar sina röster enligt detta beslut. 

§21 Stadgeändring  (könskvotering i regionstyrelser) 

Svenska Tennisförbundet har anmodat regioner att på kommande årsmöten fatta beslut om 

stadgeändring (kapitel 5, § 41) vad avser sammansättning i styrelserna, att gälla fr o m senast 

utgången av 2022.  

Stadgeändringen är i enlighet med Riksidrottsstyrelsen beslut och de regioner inom Svenska 

Tennisförbundet som då inte uppfyller kvoteringskravet ej kommer att erhålla några bidrag 

från Förbundet. 

Könskvoteringen innebär att styrelsens sammansättning skall uppgår till ”40 % av ettdera 

könet”. 

Beslutades att ändra i regionens stadgar kapitel 5, §41 till den ordalydelsen enligt bilaga 4 till 

detta protokoll. 

Kansliet fick uppdraget att verkställa detta beslut. 

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

• Årets RM klubb  Lidköping TK 

• Årets serieklubb   Alingsås TK 

• Årets Västtourklubb  Lidköping TK 

Speciell avtackning riktades till avgående Jan Dahlin som efter ca 10 år slutar sitt arbete för regionen 

som ledamot, varav som ordförande senaste 7 åren efter mycket gott och engagerat ledarskap.  
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Så även från styrelsen avgående Raymund Doppelbauer efter mångårigt engagemang i styrelsen, 

varav senaste åren som föreningens kassör. 

§22 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 

 

 

     ______________________________ 
     Erik Bolin 

 

     Justeras 

 

 

   _____________________________ 
                                                                              Niklas Hedin 

 

 

Bilagor; 

1. Röstlängd 

2. Verksamhetsberättelse 2018 

3. Svenska Tennisförbundets förslag till Förbundsstämman 

4. Stadgeändring könskvotering 


