
Tennis Göteborg 
Protokoll från årsmöte 21 mars 2019 

Partille tennishall 
 

 

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

närvarande välkomna och öppnade mötet.  

 

2) Upprop och justering av röstlängd. Närvarande klubbar var 13 st (Brottkärr, Gothia 

Tennis, GLTK, Hisingen, Knippla IK, Kungälv, Landvetter, Lerum, Mölndal, Partille, 

Påvelund, Team Åkered, Ullevi). Närvarande klubb via fullmakt var 1 st (Pixbo). 

Detta motsvarade totalt 95 mandat. Ingen justering av röstlängd behövde göras. 

 

3) Fastställande av föredragningslista för mötet. Årsmötet godkände 

föredragningslistan. 

 

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

 

5) Val av mötesordförande. Peter Lundin, ordförande i Partille Tennis, valdes.  

 

6) Val av mötessekreterare. Helena Thornadsson, verksamhetschef Tennis Göteborg, 

valdes.  

 

7) Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet. Martin Stigh, 

Påvelund, och Johan Hallin, Brottkärr, valdes.  

 

8) Behandling av verksamhetsberättelse 2018. Årsmötet godkände 

verksamhetsberättelsen. 

 

9) Behandling av förvaltningsberättelsen 2018. Per-Gunnar Persson och Helena 

Thornadsson gick igenom förvaltningsberättelsen. Årsmötet godkände 

förvaltningsberättelsen. 

 

10) Behandling av revisorernas berättelse 2018. Revisorerna tillstyrkte resultat- och 

balansräkning samt rekommenderade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. 

Årsmötet godkände revisorernas berättelse. 

 

11) Fråga om ansvarsfrihet för regionstyrelsen 2018. Mötet beslutade, i enlighet med 

revisorernas rekommendation, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2018. 

 

12) Fastställande av antalet styrelseledamöter. Valberedningen föreslog oförändrat 

antal styrelseledamöter, vilket innebär 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 antal styrelseledamöter för en tid av två år. Valberedningen föreslog att 

välja Stefan Brocker (omval), Anna Sandgren (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 (omval) som revisorssuppleant. 

Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.   

 

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

Nicklas Timfjord, ordförande (omval), Stefan Svensson (omval), Petra Tedroff 

(omval) och Tinna Norfeldt (omval).  

 

17) Val av ombud till Svenska Tennisförbundets årsmöte 2019. 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, Ullevi och Påvelund (två 

största medlemsklubbarna samt en ytterligare klubb). SvTF:s årsmöte sker 27 april i 

Göteborg.  

 

18) Fastställande av budget 2019. Per-Gunnar Persson och Helena Thornadsson gick 

igenom budgeten. Årsmötet godkände budgeten. 

 

19) Fastställande av färdriktning. Helena Thornadsson gick igenom färdriktningen och 

de förändringar som gjorts i innehållet. Årsmötet godkände färdriktningen som nu är 

kopplad till Strategi 2025 samt med en struktur i enlighet med Svenska 

Tennisförbundets.  

 

20) Fastställande av klubbarnas årsavgift till Tennis Göteborg för år 2019. 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. Förelåg inga. 

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

cirkulerar bland göteborgsklubbarna. Under 2020 kommer JRM inomhus att 

arrangeras av GLTK med hjälp av Tennis Göteborg, vilket är det sista arrangemanget 

enligt beslutet 2012.  

 

Regionstyrelsen fick i uppgift att till nästa årsmöte ta fram en planering för Junior-RM 

inomhus enligt denna modell som gäller fr.o.m. 2021. 

 

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

 

23) Behandling av motioner ställda till SvTF:s årsmöte. Förelåg inga. 

 

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

Förslag: ”Kvotering av förbundsstyrelsen och regionstyrelsernas ledamöter” (sid 22): 

Med bakgrund av att Riksidrottsförbundet beslutat att specialförbund som inte 

uppfyller denna regel senast 2021 kommer att begränsas bidrag, så är denna 

stadgeändring av stor vikt. Årsmötet beslutade att godkänna detta förslag, vilket även 

inkluderar regionerna. 

 



Förslag: ”Förändrad modell för uttag av medlemsavgift och årsavgifter” 

Idag skiljer sig modellen för hur förbundet och regionerna tar ut medlemsavgifter då 

förbundet använder sig av en differentierad modell vilket Tennis Göteborg och fem 

andra regioner inte gör. Årsmötet beslutade att godkänna förslaget om att förbundet 

ändrar sin modell för uttag av medlemsavgift så att den blir enhetlig med majoriteten 

av regionernas och att genomsnittsavgiften 32 kr/medlem då blir ny avgift.  

 

Förslag: ”Förändring av medlemsavgiften” 

För att kunna genomföra framtida satsningar inom svensk tennis, där tränarfrågan 

kommer vara central, är en höjning av klubbarnas medlemsavgift till förbundet 

nödvändig. Förslaget om en höjning på 15 kr i tre steg, dvs. 5 kr/år, godkändes av 

årsmötet.  

 

25) Mötets avslutande. Peter Lundin tackade därefter de närvarande och avslutade 

årsmötet.  

 

 

 

Mötesordförande  Justeras  Justeras 

 

 

Peter Lundin   Johan Hallin  Martin Stigh 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Helena Thornadsson 

 

 


