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Protokoll fört vid årsmöte med Svenska Tennisförbundet Väst 

för verksamhetsåret 2021 

 

Plats; Quality Hotel Vänersborg samt Digitalt via Zoom 

Datum och Tid; 2022-04-02 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 

 Jenny Ryding valdes till sekreterare för mötet. 

 

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

Elin Berhns och Lennart Daun 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.  

Föreningen representeras av 56 föreningar och cirka 10 022 medlemmar. Ökningar beror på 

troligtvis på Padelmedlemmar. Många aktiviteter har varit inställda på grund av Covid. Både 

läger och tävlingar kom igång under halvan av året och att nämnas exempelvis Next 

Generation, Pirres Pokal och Sofias Cup i Norrköping. Årets Fair play utmärkelse har även 

utsetts. De flesta möten som hållits har varit av digital karaktär.    
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Cirka 376 lag deltog i seriespelet inom- och utomhus och roligt med arrangerande av MD 

senior som ny klass och Svenska Tennisförbundet Väst var enda region som haft det. 

Deltagande fanns även i svenska tennisserien och veterantennisserier. Tabellerna finns i sin 

helhet i bilaga till protokollet. Årets serieklubb i Västserien blev Alingsås.  

RM arrangerades på flera olika ställen i regionen medan många andra sanktionerade tävlingar 

blev inställda under året.  

 Att framhålla är även att det fanns flera segrar och finalplatser i SM.  

 Västouren vanns av Lidköpings TK.  

 Utbildningar har delvis genomförts under året men några har ställts in pga. Covid.  

Återstartsstödet har varit positivt för utbildningssatsningar och tillsammans med digital teknik 

har intresset ökat.   

 Resultat och Balansräkningen presenterades och förtydligades av Per Fougberg. 

 Hela verksamhetsberättelsen biläggs detta protokoll (Bilaga 2).  

 

§8 Föredragning av revisorernas berättelse 

I revisor Helena Ströms frånvaro lästes revisionsberättelsen upp av Isabell Högberg.  

 

§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 

 Omval av Johanna Grapengiesser, Sandared, till ordförande 

 

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

Kvarstående Jonas Söderlund, Skultorps, Camilla Hammar Järnsveden, Vänersborg och Jenny 

Ryding, Lidköping för 1 år 

Omval av Michael Södergren, Trollhättan, Per Fougberg, Varekil och Ann Kullander, Sandared 

för 2 år.  

 

 Styrelsens består därmed av; Johanna Grapengiesser ordförande  

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 22–23 april 

 Beslutades att hänskjuta till nya styrelsen för beslut. 
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§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 (omval). 

Jan-Gunnar är sammankallande. 

 

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

 Inga förslag eller motioner har inkommit. 

 

§17 Fastställande av årsavgift till Svenska Tennisförbundet Väst för år 2023 

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att årsavgiften ska vara oförändrad.  

 

§18 Fastställande av budget för år 2022  

 Per Fougberg föredrog styrelsens förslag till budget.  

 Årsmötet beslutade att godkänna den framlagda budgeten. 

 

§19 Verksamhetsinriktning- och verksamhetsplan för regionen.  

Peter Lindgren redogör för föreningens egna plan för 2022. Fokusområden är Utbildning, 

Jämställdhet, öka antal tävlingsspelare och att synliggöra tennisen mer. Samtliga områden är 

inspirerade från Game Change 2030.  

 12 områden prioriteras i Svenska Tennisförbundet för att nå målen 2030.  

Bland annat kan man se satsningar i Tennis More, program från Barn och 

ungdomskonferensen och olika check Points som man kan utgå från. Flera punkter ingår under 

spelarutveckling. Vidare nämns satsningar som fler tävlingsformer för alla, endagstävlingar etc. 

där återstartsstöd finns som stöd för att finansiera arrangemangen.  Mycket fokus ligger också 

på Tränar- och ledarutveckling. Alla dessa områden påverkar föreningens nära arbete med 

klubbarna i regionen och man kan se satsningar som 40lika, jämställdhetsarbete, mer 

paratennis, Trygg tennis och hur man kan öka tennis för alla som vill spela. Det sker mycket 

samarbete med RF och andra organisationer. Man har också försökt utveckla fler möjligheter 

för fans och följare genom olika livesändningar på Tourer och tävlingar.  
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Alla ovan beskrivna satsningar ligger i första SET och vi jobbar med det i regionen fortsatt och 

olika aktiviteter som Arenatennisen är viktigt för den kommande tennisens utveckling. I närtid 

finns även närsamtal med tränare och ledare i föreningarna inplanerade.   

 Den presenterade verksamhetsplanen och inriktningen beslutades av årsmötet.  

§ 20 Motioner 

Information om de motioner som inkommit till årsmötet för Svenska Tennisförbundet 

presenterades.  

- Södertälje önskar tillhöra region Stockholm i stället för region Öst. 

- Riktlinjer för tränare och olika villkor bör vara mer likvärdiga framåt i klubbarna i Sverige.  

§21 Gratifikationer i regionen. 

 Utmärkelser som utdelades under mötet: 

 Årets Serieklubb Alingsås TK 2021  

 Årets Vässtourklubb Lidköping TK 2021 

 Årets Fair Play spelare 2021, Vera Ryding, Lidköpings TK 

 

§ 22 Avslutning av årsmötet 

Mötesordförande Per Fougberg tackade ordförande Johanna Grapengiesser för året som gått 

och tackade även alla närvarande för stort engagemang under årsmötet.  

Johanna Grapengiesser tackade alla i styrelsen för det fina arbete som utförts under det 

gångna året 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

_____________________________  _______________________________ 

Jenny Ryding    Per Fougberg (mötesordförande) 

 

 

Justeras    Justeras 

 

______________________________                                       ________________________________ 

Elin Behrns    Lennart Daun 
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Bilagor; 

1. Närvarande samt röstlängd 

2. Verksamhetsberättelse 2021 
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Bilaga 1  

Närvarande vid årsmötet; 

Johanna Grapengiesser 

Per Fougberg 

Peter Lindgren 

Isabell Högberg 

Camilla Hammar Järnsveden 

Jenny Ryding 

Jonas Söderlund 

Lennart Daun 

Lennart Johansson 

Dag Bäckemo 

Vera Ryding 

Jan-Gunnar Lidén 

Elin Behrns 

 

 

 

Röstlängd enligt nedan; 

Lennart Daun Elfsborg, 7 röster 

Lennart Johansson Härna, 1 röster 

Elin Behrns Vänersborg, 4 röster 

 

Sammanlagt:  3 föreningar, 3 ombud och 12 röster 

 

 

 

 


