
               
 
 
 
 
Protokoll vid Årsmöte för Svensk Tennis Mitt 2011 – 03 – 27 
på Bellevuestadion i Västerås. 
 
Per Nyberg från Falun, ledamot i SvTF, gjorde en resumé från sista året av SvTF:s 
verksamhet. Han informerade om sportsliga framgångar, satsning på internationella tävlingar, 
ny utbildning för tränare, SEB-läger, IF SO TOUR samt RIG i Båstad, Elitgymnasium och 
NIU-struktur. Det viktigaste att komma ihåg är dock att ”allt” börjar i våra klubbar! 
 
 
      1.   Årsmötets öppnande 
            David Holm förklarade årsmötet öppnat och hälsade samtliga närvarande välkomna. 
 
   
      2.   Upprop och fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd för mötet.   
            Fem klubbar var representerade på mötet med 39 röster. Efter reduktion blev det 27 

röster.  
 
 

3. Fastställande av föredragningslista för mötet 
Föredragningslistan för mötet godkändes. 
 

 
4. Fråga om mötets behöriga utlysande 

Mötet ansågs utlyst i behörig ordning. 
 

 
5. Val av ordförande för mötet 

Till mötesordförande valdes Örjan Ek, TK Aros Västerås. 
 

 
6. Val av sekreterare för mötet 

Till mötessekreterare valdes Gunilla Falck, Sandvikens TK. 
 

 
7. Val av två personer, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera mötets 

protokoll. 
Till rösträknare samt att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Christer 
Nilsson, Rimbo TK samt Håkan Nilsson Gefle TK. 



 
8.   Behandling av verksamhetsberättelse och årsredovisning/årsbokslut; 
  a) styrelsens verksamhetsberättelse för sistförflutet verksamhetsår 
      Styrelsens verksamhetsberättelse genomgicks och godkändes.  

        b) styrelsens förvaltningsberättelse för sistförflutet verksamhetsår 
      Styrelsens förvaltningsberättelse genomgicks och godkändes. 

        c) revisorers berättelse för samma tid 
      Revisorernas berättelse upplästes och godkändes. 

          
 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för sistförflutet verksamhetsår. 
 
 

10. Beslut om antal ledamöter i styrelsen 
Mötet beslutade om samma antal ledamöter som föregående år, 1+6 och ingen 
suppleant. 
 

 
11. Val av ordförande i Svensk Tennis Mitt, tillika ordförande i styrelsen för ett år 

Årsmötet valde David Holm, Västmanland, till ordförande i Svensk Tennis Mitt för en 
tid av ett år. 
 
 

12. Val av halva antalet styrelseledamöter för en tid av två år 
Gunilla Falck, Gästrikland, omvaldes för en tid av 2 år. Johan Nordström, Uppland, 
och Jan Österberg, Gästrikland, nyvaldes för en tid av 2 år. 
 

 
13. Val av en revisor och en personlig suppleant med uppgift att granska 

verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom Svensk Tennis Mitt för en tid av 
ett år 
Tommy Ekman, Norrtälje, omvaldes till revisor och Helena Kohlström, Rånäs, 
omvaldes till personlig suppleant för en tid av ett år. 
 
 

14. Val av ordförande och tre övriga ledamöter i valberedningen för en tid av ett år 
Till valberedningen omvaldes på ett år Örjan Ek (ordförande), Västmanland, Christer 
Nilsson, Uppland, Olle Lind, Gästrikland och Conny Eriksson, Dalarna. 
 
 

15. Val av ombud och erforderligt antal suppleanter till SvTF-mötet 
Styrelsen får mandat av årsmötet att välja 3+3 ombud till SvTF-årsmötet. 
 

 
16. Val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF-möten 

Styrelsen får mandat av årsmötet att välja ombud till de fyra DF-årsmötena. 
 
 

 



17. Behandling av förslag till Svensk Tennis Mitts verksamhetsplan samt 
fastställande av ev. årsavgift till Svensk Tennis Mitt 
Svensk Tennis Mitts verksamhetsplan för år 2011 genomgicks och godkändes.  
Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att årsavgiften ska vara oförändrad för 
2012. (25kr junior-40kr senior- 65kr familj). 
 
 

18. Behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som anges i 8 § samt 
av styrelsens förslag.    
Inga motioner har inkommit inom den lagstadgade tiden. 
 

 
19. Mötets avslutning   

Årsmötets ordförande Örjan Ek tackade de närvarande och avslutade mötet. 
I samband med årsmötets avslutning avtackades avgående Birgitta Eriksson och 
Krister Hjerpe med blommor. Örjan Ek fick en blomsterhyllning som tack för att han 
varit seriespelsansvarig samt som tack för att han varit ordförande på årsmötet. 
Blommor överlämnades till de anställda i Svensk Tennis Mitt, Katri Persson kansli 
20%, Niklas Persson Sport 40% samt Thomas Alm på timbasis. 
Gunilla Falck fick blommor som en försenad födelsedagspresent. 
 
 
 
Vid protokollet      Mötesordförande 
 
 
Gunilla Falck    Örjan Ek 
 
 
Justeras   
 
 
Christer Nilsson    Håkan Nilsson 


