
 
 

  2023-01-27  
 

 

Fullmakten lämnas i anslutning till Årsmötet. 
Anmälan om deltagande samt lunch eller ej 
skickas till Jan Trolle (jan.trolle@telia.com 
senast fredag 10 mars. 

Kallelse till SvTF Öst:s Årsmöte 18 mars 2023.  
 
Plats: Hos Norrköpings TK, Racketstadion (Vattenverksvägen 14)  
Tid: Lördag 18 mars kl 1130-1500 
1130-1230  Gemensam lunch 
1230-1330 Ömsesidig information Klubb-Öst. Game Change 2023    
1330-1500 Årsmötesförhandlingar 
 
Motioner ska ha inkommit till Jan Trolle (jan.trolle@telia.com) senast 25 februari. Verksamhets-
berättelse 2022, Mål och Aktiviteter 2022-2023, Verksamhetsplan 2023 och Budget 2023 finns 
att läsa på vår hemsida från 6 mars (www.tennisost.se). Dokumenten delas också ut på 
Årsmötet. 
 
Röstlängd skickas ut när den erhållits från Svenska Tennisförbundet. 

Föredragningslista 

1. Upprop och fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd   
2. Fastställande av föredragningslista för mötet 
3. Fråga om mötets behöriga utlysande 
4. Val av ordförande för mötet 
5. Val av sekreterare för mötet 
6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 
7. Behandling av verksamhetsberättelse och årsredovisning/årsbokslut 2022 
8. Revisionsberättelse  
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 
10. Beslut om antal ledamöter i styrelsen 
11. Val av ordförande i SvTF Öst, tillika ordförande i styrelsen för en tid av 1 år 
12. Val av styrelseledamöter samt ev suppleant (er)   
13. Val av en revisor och en revisorssuppleant med uppgift att granska verksamhet,    
  räkenskaper och förvaltning inom SvTF Öst för en tid av 1 år 
14. Val av ordförande och ledamöter i valberedningen på 1 år 
15. Val av ombud och erforderligt antal suppleanter till Förbundsmötet 
16. Val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF-mötena 
17. Fastställande av årsavgift till SvTF Öst 
18. Behandling av styrelseförslag för kommande år 

• Mål  

• Verksamhetsplan 

• Budget 

• Övriga förslag 
18.  Behandling av motioner 
19.  Mötets avslutning 
 
För styrelsen 
Jan Trolle 
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FULLMAKT 
 
Härmed befullmäktigas nedanstående ombud att föra vår talan och utöva vår rösträtt vid SvTF 
Öst:s årsmöte den 18 mars 2023. 
 
 
Klubbens namn: 
 
 
Ombud 1   :  
 
Uppdrag i klubben :  
 
Epostadress : 
 
 
 
Ombud 2  :  
 
Uppdrag i klubben : 
 
Epostadress : 
 
 
 
Godkänns  : 
Fullmakten godkänns av ordförande eller utsedd styrelseledamot.  
Ifall fullmakten inte skickas ska den lämnas vid Årsmötet. 
 
 
Utdrag ur våra stadgar § 36 Rösträtt 
Rösträtten vid Årsmöte bestäms genom röstlängd som upprättats av Förbundsstyrelsen 
enligt § 19.  Förening har en röst för varje påbörjat 100-tal medlemmar. Röstetalet får inte 
överstiga 1/5 av det vid mötet godkända sammanlagda röstetalet. 
 
Om förening deltar i mötet med två ombud och förfogar över endast en röst, utövas röst-
rätten av det ena ombudet. Förfogar förening över fler än en röst, bestämmer föreningen 
rösternas fördelning mellan ombuden. Förening skall inge fullmakt för sina ombud. I 
fullmakten skall ombuds rätt att utöva föreningens rösträtt anges. 
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