
 
 

Protokoll fört vid årsmöte för Svenska Tennisförbundet Väst 

för verksamhetsåret 2019 
 

Datum; 2020-05-15 

Plats:  Quality Hotell Vänersborg 

Notering;  4 ombud närvarade via videolänk 

 

___________________________________________________________________________ 

Mötet öppnades av Johanna Grapengiesser 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  

 

Per Fougberg valdes att leda mötet 

 

§3 Godkännande av dagordningen  

 

 Dagordningen godkändes  

 

§4 Val av sekreterare för mötet  

 

Lisa Jingfors valdes att föra protokoll för mötet  

 

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

 

Valdes Dag Bäckemo Vänersborg och Ulrika Svensson Lilla-Edet  

 

§6 Årsmötets behöriga utlysande  

 

 Beslutades att mötet blivit utlyst i behörig ordning 

 

§7 Föredragning av styrelsens verksamhet och ekonomiska berättelse  

 

Peter Lindgren informerade övergripande om det gångna årets verksamhet. Peter Lindgren 

och Isabell Högberg informerade mer detaljerat om genomförda aktiviteter som skett under 

året inom sportblocket, tävlingsblocket samt utbildningsblocket.  

Resultat och Balansräkningen presenterades och förklarades av Per Fougberg.   

Verksamhetsberättelsen med tillhörande ekonomisk berättelse biläggs detta protokoll  

(Bilaga 2)   

 

§8 Föredragning av revisorns 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    

     

§10 Val av ordförande för en tid av 1 år 

 

 Valdes Johanna Grapengiesser Elfsborg.  

 

§11 Val av styrelseledamöter för en tid av 2 år.  

 

Avgående är Per Fougberg Varekil och Linus Wirén Sandared.  

 

Nyval av Ann Kullander Sandared, Michael Södergren Trollhättan. 

Omval av Per Fougberg Varekil. 

 

Styrelsens består därmed av; Johanna Grapengiesser  Elfsborg ordförande, Jerry Andersson 

Lilla-Edet, Lisa Jingfors Vänersborg, Per Fougberg Varekil, Ann Kullander Sandared och 

Michael Södergren Trollhättan 

 

§12 Val av ombud jämte suppleanter till Svenska Tennisförbundets årsmöte i Göteborg 

den 2 juni.  

 

Beslutades att hänskjuta till nya styrelsen för beslut.  

 

§13 Val av ombud jämte suppleanter till distriktsidrottsföbundets och RF/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 Uddevalla (omval) och Jan Dahlin Kullavik (omval) 

 

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

 

 Inga förslag eller motioner hade inkommit.  

 

§17 Fastställande av årsavgift till Svenska Tennisförbundet Väst fr o m år 2021  

 

En höjning på 5 kronor beslutades att gälla from verksamhetsåret 2021. Ny årsavgift är 45 kr.  

 



§18 Fastställande av budget för år 2020   

 

Per Fougberg föredrog styrelsens förslag till budget.   

Årsmötet beslutade att godkänna den framlagda budgeten.  

 

§19 Färdriktning och färdplan för regionen  

 

Peter Lindgren informerade mötet angående färdriktning och färdplan.  

Svenska Tennisförbundets vision-Tennis en levande idrott, för livet, hela livet.  

Nuvarande färdriktning ligger från 2017-2020.  

En ny färdriktning ska sättas gemensamt med Sveriges föreningar till år 2030.  

 

Färdplanen för 2020 och fokuspunkter för kommande år är: 

-Medlemsrekrytering 

-Föreningsutveckling 

-Tränarrekrytering 

-Få fler som tävlar 

-Att synliggöra tennisen.  

 

Spännande aktiviteter kommer att genomföras under kommande år, detta beroende på rådande 

rekommendationer kring Covid-19.  

 

Del 2 av klubbkonferensen gällande eventuell sammanslagning av regioner planeras under 

hösten.  

 

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

Tennisförbundets årsmöte. 

 

Det finns i nuläget inga inkomna förslag från Svenska Tennisförbundet att ta ställning till.  

 

Peter Lindgren informerar gällande gångna diskussioner angående centraliseringsförslag och 

sammanslagning av regioner. Avsiktsförklaring tillsammans med Syd, Väst och Stockholm.  

 

§21 Avslutning 

 

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

nedan:  

 

• Årets Serieklubb-Alingsås TK 

• Årets Västtourklubb-Lidköpings TK 

• Årets Fairplay spelare-Carl-Hampus Karnell Skövde 

 

Johanna Grapengiesser tackades för det gånga året tillsammans med resten av styrelsen. Vi 

avtackade även från styrelsen avgående Linus Wirén efter mångårigt engagemang i styrelsen, 

varav senaste åren som föreningens sekreterare. 

 

 

 

§22 Avslutning av årsmötet  

 



Mötesordförande Per Fougberg tackade närvarande för ett engagerande, trevligt och nyttigt 

möte och avslutade årsmötet.   

 

 

Vid protokollet     Justeras:    

 

 

 

_____________________________  _________________________ 

Lisa Jingfors    Ulrika Svensson 

 

 

 

 

______________________________  _________________________ 

Per Fougberg , mötesordförande  Dag Bäckemo 

 

  

 

 

 

   

     

 

 

 

 

 

Bilagor;  

1. Röstlängd  

2. Verksamhetsberättelse 2019  

 


