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Protokoll fört vid årsmöte med Svenska Tennisförbundet Väst 

för verksamhetsåret 2020 

 

Plats; Quality Hotel Vänersborg samt Digitalt via Zoom 

Datum och Tid; 2021-03-27 kl. 10.00 

Närvarande samt röstlängd; Bilaga 1 

 

Mötet öppnades av Johanna Grapengiesser som hälsade alla 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 

 Ann Kullander valdes till sekreterare för mötet. 

 

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

Mari von Sivers Furhoff och Dag Bäckemo valdes att jämte mötesordförande justera 

årsmötesprotokollet. 

 

§6 Årsmötets behöriga utlysande 

 Beslut fattades om att mötet blivit utlyst i behörig ordning. 

 

§7 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse, inklusive resultat och balansräkning 

Peter Lindgren och Isabell Högberg informerade övergripande om det gångna årets 

verksamhet och gav även en kort information om de fåtal aktiviteter som genomförts under 

året på grund av Covid 19.  

Resultat och Balansräkningen presenterades och förtydligades av Per Fougberg. 

Hela verksamhetsberättelsen biläggs detta protokoll (Bilaga 2).  
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§8 Föredragning av revisorernas berättelse 

I revisor Helena Ströms frånvaro fick årsmötet frågan av ordförande Per Fougberg om mötet 

kunde godkänna revisorns rekommendation. Årsmötet var eniga i godkännandet.  

 

§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 

 Johanna Grapengiesser valdes till ordförande 

 

§11 Val av fyra ledamöter för en tid av 2 år 

Omval av Jerry Andersson, Lilla Edet och nyval av Camilla Hammar Järnsveden, Vänersborg,  

Jonas Söderlund, Skultorp och Jenny Ryding, Lidköping.  

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

Per Fougberg, Ann Kullander, Michael Södergren, Camilla Hammar Järnsveden, Jenny Ryding 

och Jonas Söderlund. 

 

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

 den 24 april 

 Beslutades att hänskjuta till nya styrelsen för beslut. 

 

§13 Val av ombud jämte suppleanter till distriktsidrottsförbundens och RF/SISU:s 

idrottsutbildarnas årsmöten 

 Beslutades att hänskjuta till den nya styrelsen för beslut. 

 

§14 Val av revisor för en tid av ett år 

 Beslutades att välja Helena Ström, Uddevalla (omval). 

 

§15 Val av valberedning för en tid av ett år 

Beslutades att välja Jan-Gunnar Lidén, Vänersborg och Lisa Jingfors, Trollhättan (nyval). 

Avgående valberedning är Jan Dahlin och Ove Thörnqvist. 

 

§16 Behandling av från styrelsen hänskjutna förslag samt motioner från föreningar 

 Inga förslag eller motioner har inkommit. 
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§17 Fastställande av årsavgift till Svenska Tennisförbundet Väst för år 2022 

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att årsavgiften ska vara oförändrad.  

 

§18 Fastställande av budget för år 2021  

 Per Fougberg föredrog styrelsens förslag till budget.  

 Årsmötet beslutade att godkänna den framlagda budgeten. 

 

§19 Färdriktning och färdplan för regionen 

Peter Lindgren informerade mötet i nedanstående sammanfattande punkter: 

• Verksamhetsplan 2021 

Under förutsättning att Game Change röstas igenom på Förbundsmötet kommer 

Game Change 2030 kunna börja fasas in i vår verksamhetsplan redan under 

höstterminen 2021. Fram till beslut är fattat gäller aktuella visioner, värderingar, 

målsättningar och strategier. 

 

• Peter ger en kort beskrivning kring hur arbetet kommer att fortgå under 2021 inom 

nedanstående fyra områden:  

- Medlemsrekrytering 

- Utbildningar 

- Jämställdhetsarbetet  

- Synliggöra tennisen  

 

• Spännande aktiviteter under året:  

- Västserien utomhus som förhoppningsvis spelas i maj.  

- Next Generation regionsfinal i Karlstad, Trollhättan och Lidköping, 4-6 juni. 

- Next Generation riksfinal Båstad 3-8 juli. 

- Regionsmästerskap JSM race 14 år i Lidköping, 13-15 augusti. 

- Junior SM slutspel Båstad 27-31 augusti. 

- Tränarträff del 2, 3-4 september.  

-  

• Sammanslagning av regionerna Väst och Göteborg 

Peter redovisar utfallet av det intensiva arbete som pågått gällande en ev. 

sammanslagning av regionerna. De båda regionerna har i enighet kommit fram till att 

det i dagsläget inte är aktuellt med en sammanslagning.  

 

• Svenska tennisligan – Västserien.  

Svenska tennisförbundet har lanserat en ny form av seriespel. Peter redogör för den 

önskan som uttryckts från klubbarna i vår region, vilket innebär att Västserien kommer 

att fortlöpa under 2021.  
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Bilaga 1  

 

Närvarande vid årsmötet; 

Johanna Grapengiesser 

Per Fougberg 

Ann Kullander 

Peter Lindgren 

Isabell Högberg 

Jerry Andersson, via Zoom 

Camilla Hammar Järnsveden, via Zoom 

Jenny Ryding,  via Zoom 

Jonas Söderlund, via Zoom 

Lisa Jingfors, via Zoom 

Lars Månsson, via Zoom 

Lennart Daun, via Zoom 

Jonas Wahrolin, via Zoom  

Lennart Johansson, via Zoom 

Catarina Larsson, via Zoom 

Mari Von Sivers Furhoff, via Zoom 

Henrik Norvald, via Zoom 

Pia Schöler, via Zoom 

Dag Bäckemo, via Zoom 

 

 

 

Röstlängd enligt nedan; 

Lars Månsson Arvika, 6 röster 

Lennart Daun Elfsborg, 7 röster 

Jonas Wahrolin Karlstad, 5 röster 

Lennart Johansson Härna, 1 röster 

Catarina Larsson Lidköping, 4 röster 

Mari Von Sivers Furhoff Skultorp, 5 röster 

Henrik Norvald Strömstad, 1 röst 

Pia Schöler Strömstad, 1 röst 

Dag Bäckemo Vänersborg, 4 röster 

 

Sammanlagt:  8 föreningar, 9 ombud och 34 röster 

 

 

 

 


