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Protokoll vid Ärsmötet for Svensk Tennis Mitt 2015 - 03 - 22

i klubbrummet på Falu TK, Falun.

1. Årsmötets öppnande
David Holm ftjrklarade arsmötet öppnat och hälsade de närvarande välkomna.

2. Upprop och fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd fiir mötet
Tre (3) klubbar var representerade på mötet. Efter sedvanlig reduktion blev det sju (7)

röster fördelade enligt ftiljande:

Falu TK 3

Gefle TK 3

Borlänge TK 1

Summa: 7

3. Fastställande av fiiredragningslista fiir mötet
Föredragningslistan for mötet godkiindes.

4. Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötet ansågs utlyst i behörig ordning.

5. Val av ordftirande fiir mötet
Till mötesordfiirande valdes Ö4an Ek, TK Aros Västerås.

6. Val av sekreterare fiir mötet
Till mötessekreterare valdes Charlotta Beming, Upsala TK.

7. Val av två personer, tillika rösträknare, att jämte ordfiirande justera mötets
protokoll
Till rösträknare samt att jämte ordloranden justera dagens protokoll valdes Jan

Österberg, Gefle TK och Olof Aspelin, Borlänge TK.
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8. Behandling av verksamhetsberättelse och årsredovisning/årsbokslut;

a) styrelsens verksamhetsberättelse för sistfiirflutet verksamhetsår
Styrelsens verksamhetsberättelse genomgicks och godkiindes.

b) styrelsens fiirvaltningsberättelse fiir sistfiirflutet verksamhetsår
Styrelsens ftirvaltningsberättelse genomgicks och godkåindes.

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

9. Fråga om ansvarsfrihet fiir styrelsens fiirvaltning
Styrelsen bevilj ades ansvarsfrihet ftir det gångna verksamhetsåret.

10. Beslut om antal ledamöter i styrelsen
Mötet beslutade om sarnma antal ledamöter som föregående år, d.v.s. ordftirande och
sex (6) ordinarie ledamöter (inga suppleanter).

11. Val av ordfiiirande i Svensk Tennis Mitt, tillika ordfiirande i styrelsen fiir ett år
Ärsmötet valde David Holm, Västerås Fridnäs TK, till ordftirande i Svensk Tennis
Mitt ftir en tid av ett (1) år.

12.Yal av halva antalet styrelseledamöter fiir en tid av två år
Den ledamot som valt att tacka ftir sig är Conny Elestrand, Falu TK. Nlval ftir en tid
av två (2) åtr, Larissa Karlsson, Borlåinge TK. Omval ftir en tid av tvä (2) år ftir Karl-
Axel Andersson, Gefle TK och Håkan Ekroth, USIF.

13. Val av en revisor och en personlig suppleant med uppgift att granska
verksamhet, räkenskaper och fiirvaltning inom Svensk Tennis Mitt fiir en tid av
ett år
Omval av Leah Iacovino, Västerås som ordinarie revisor samt Stig Carlsson Västerås
som ersättare; båda ftjr en tid av ett (1) ar.

14.Yal av ordfiirande och tre övriga ledamöter i valberedningen fiir en tid av ett år
Då ingen av valberedningens ledamöter ställer upp lor omval och inga nya ledamöter
är ftireslagna så ffir styrelsen i uppdrag av stämman atttaftam en valberedning under
året.
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15. Val av ombud och erforderligt antal suppleanter till SvTF-mötet
Styrelsen ffir mandat av årsmötet attvälja 3+3 ombud till SvTF-årsmötet.

16. Val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF-möten
Styrelsen fär mandat av årsmötet attvälja ombud till de fura DF-årsmötena.

17. Behandling av fiirslag till Svensk Tennis Mitts verksamhetsplan samt
fastställande av ev. årsavgift till Svensk Tennis Mitt
Svensk Tennis Mitts verksamhetsplan for år 2015 genomgicks och godkändes.

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag om bibehållen arsavgift ftr 2016; 30 kr
junior,45 kr senior samt 80 kr familj.

18. Behandling av ftirslag (motioner) som getts in i den ordning som anges i 8 $ samt

av styrelsens förslag.
Inga motioner eller forslag från styrelsen har inkommit

19. Mötets avslutning
Efter David Holms slutord vidtog al'tackning av bl.a. avgående ledamot med

blommor. Därefter tackade årsmötets ordftirande Örjan Ek de närvarande och

avslutade mötet.

Vid protokollet Mötesordfiirande
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/ OlofAspelin

Justeras

Jan Österberg


