
Tennis Göteborg 
Protokoll från årsmöte 24 mars 2015 

Landvetter tennishall 
 

1) Mötets öppnande. Per-Gunnar Persson, ordförande i Tennis Göteborg, hälsade de 

närvarande välkomna och öppnade mötet.  

 

2) Upprop och justering av röstlängd. Martin Stigh, verksamhetschef i Tennis 

Göteborg, räknade upp närvarande klubbar. Dessa var 13 klubbar (Brottkärr, GLTK, 

Hindås, Hisingen, Kungälv, Landvetter, Mölndal, Partille, Pixbo, Särö, Torslanda, 

Ullevi, Åkered), vilket motsvarade 82 mandat. Inga justeringar behövdes göras.  

 

3) Fastställande av föredragningslista för mötet. Årsmötet godkände 

föredragningslistan. 

 

4) Fråga om mötets behöriga utlysande. Mötet befanns behörigt utlyst. 

 

5) Val av mötesordförande. Ulf Dermark, tidigare vice ordförande i Göteborgs 

Tennisförbund och hedersordförande i Landvetter TK-74, valdes.  

 

6) Val av mötessekreterare. Martin Stigh valdes.  

 

7) Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet. Peter 

Abrahamsson, Torslanda, och Johan Hallin, Brottkärr, valdes.  

 

8) Behandling av verksamhetsberättelse. Martin Stigh gick igenom 

verksamhetsberättelsen. Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen. 

 

9) Behandling av förvaltningsberättelsen. Ann-Christin Norfeldt, kassör Tennis 

Göteborg, gick igenom förvaltningsberättelsen inklusive resultaträkning och 

balansräkning. Årsmötet godkände förvaltningsberättelsen. 

 

10) Behandling av revisorernas berättelse. Revisorerna tillstyrkte resultat- och 

balansräkning samt rekommenderade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. 

Årsmötet godkände revisorernas berättelse. 

 

11) Fråga om ansvarsfrihet för regionstyrelsen. Mötet beslutade, i enlighet med 

revisorernas rekommendation, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2014. 

 

12) Fastställande av antalet styrelseledamöter. Valberedningen föreslog oförändrat 

antal, vilket är sex ledamöter jämte ordföranden. Mötet beslutade i enlighet med 

valberedningens förslag. 

 

13) Val på ett år av regionstyrelsens ordförande. Valberedningen föreslog att välja Per-

Gunnar Persson (omval) som ordförande för en tid av ett år. Mötet beslutade i enlighet 

med valberedningens förslag.   

 



14) Val av halva antalet styrelseledamöter för en tid av två år. Valberedningen 

föreslog att välja Cecilia Hielte Kallenberg (nyval), Ann-Christin Norfeldt (omval) 

och Jonas Wirén (omval). Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.   

 

15) Val av revisor och revisorssuppleant. Valberedningen föreslog att välja Mats 

Jonasson (omval) som revisor och Tryggve Svensson (nyval) som revisorssuppleant. 

Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.   

 

16) Val av ombud till Svenska Tennisförbundets årsmöte. Göteborgs sex mandat delas 

upp på tre mandat till Tennis Göteborgs styrelse och tre mandat till klubbarna. Mötet 

beslutade att klubbarnas tre mandat ska gå till GLTK och Ullevi (två största 

medlemsklubbarna). Mötet beslutade att det tredje klubbmandatet ska gå till 

Torslanda. SvTF:s årsmöte sker 25 april.  

 

17) Val av fyra personer till valberedningen för en tid av ett år. Mötet beslutade välja 

Helena Thornadsson, ordförande (omval), Stefan Svensson (omval), Petra Tedroff 

(omval) och Nicklas Timfjord (omval).  

 

18) Fastställande av verksamhetsplan 2015. Per-Gunnar Persson och Martin Stigh gick 

igenom verksamhetsplanen. Årsmötet godkände verksamhetsplanen utan några 

förändringar.  

 

19) Fastställande av budget 2015. Årsmötet godkände budgeten. 

 

20) Fastställande av klubbarnas årsavgift till Tennis Göteborg för år 2016.  Styrelsen 

föreslog oförändrad avgift på 55 kronor per klubbmedlem. Mötet beslutade i enlighet 

med styrelsens förslag. 

 

21) Behandling av från styrelsen till mötet hänskjutna frågor. Tennis Göteborgs 

styrelse föreslog att årsmötet tar beslut på satsning av 100 tkr av Tennis Göteborgs 

egna kapital för fortsatt arbete med Kvibergs Tenniscenter för projektplanering. 

Samma beslut togs på fjolårets årsmöte men Tennis Göteborg har inte använt dessa 

pengar under 2014. Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 

En påminnelse gjordes från beslut taget på årsmötet 2012 att Junior-RM inomhus 

cirkulerar bland göteborgsklubbarna. Under 2016 kommer JRM inomhus att 

arrangeras av Lerum, Landvetter och Hindås med hjälp av Tennis Göteborg.  

 

22) Behandling av motioner från klubbarna till mötet. Förelåg inga. 

 

23) Behandling av motioner ställda till SvTF:s årsmöte.  
Motion 1 från Tennis Stockholm (se sidan 29 i årsberättelsen). 

Motion 2 från Tennis Stockholm (se sidan 30 i årsberättelsen). 

Mötet beslutade att ge mandat till Göteborgs ombud vid SvTF:s årsmöte att ta 

ställning till motionerna efter att ha sett SvTF:s styrelses svar på motionerna.  

 

24) Behandling av från SvTF:s styrelse hänskjutna frågor till mötet. Förelåg inga.  

 

25) Mötets avslutande. Ulf Dermark tackade därefter de närvarande och avslutade 

årsmötet.  

 



 

 

Mötesordförande  Justeras  Justeras 

 

 

Ulf Dermark   Peter Abrahamsson Johan Hallin 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Martin Stigh 

 

 


