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! ! ! ! ! ! ! ! !

Protokoll fört vid årsmöte 2006-07-29
9 medlemmar var närvarande. Ur ett 
genusperspektiv var det glädjande att 
konstatera att 4 av dessa var kvinnor.

§ 01	
Klubbens ordförande Henrik Wachtmeister öppnade mötet och hälsade de närvarande 
välkomna.

§ 02	
Till ordförande respektive sekreterare för mötet valdes Henrik Wachtmeister 
och Bo Månsson.	


§ 03 	
Mötet förklarades vara utlyst i enlighet med vad stadgarna föreskriver. Dagordningen 
fastställdes.

§ 04	
Bo Månsson kommenterade protokollet från föregående årsmöte varefter detta lades till 
handlingarna.

§ 05	
Henrik Wachtmeister kommenterade verksamhetsberättelsen. Ekonomin befanns vara 
god, mycket beroende på att banorna behåller sin höga standard utan alltför 
kostnadskrävande åtgärder och att tennisskolan fortsätter locka många ungdomar.

§ 06	
Henrik Wachtmeister läste i revisorernas frånvaro upp revisionsberättelsen.

§ 07	
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas förslag.

§ 08	
Krister Thelin föreslog, som representant för valberedningen, att Henrik Wachtmeister 
skulle väljas till ordförande (omval) för en tid av ett år samt att Coco Belfrage skulle 
väljas till vice ordförande (omval) för en tid av ett år. Årsmötet beslöt i enlighet med 
förslaget.

§ 09  Mimi Mohlin hade undanbett sig omval i styrelsen. Krister Thelin föreslog att omval 
skulle göras på samtliga övriga styrelseposter. 
Årsmötet beslöt i enlighet med förslaget men valde dessutom ytterligare två 
styrelseledamöter – Anna Crona och Lotta Börjesson. Styrelsen fick därför följande 
sammansättning:

Henrik Wachtmeister, ordf
Coco Belfrage, vice ordf
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Christofer Boman
Lotta Börjesson
Anna Crona
Leif Larsson
Jonas Milton
Bo Månsson
Erik Noltorp
Mikael Skoog
Jan Trollsås

§ 10 	
Till revisorer för ett år valdes Bengt Lövgren (omval) och Lars Noltorp (omval).
 	
 Till att utgöra valberedning inför 2007 års val utsågs Lars Noltorp, Krister Thelin (båda 

omval) och Cecilia Hall (nyval). Cecilia utsågs till sammankallande i valberedningen.

§ 11	
Övriga frågor
a. Den besvärliga frågan om dräneringsvatten och avloppsvatten hade inte lösts sedan 

föregående årsmöte. Styrelsen har tagit flera (dokumenterade) kontakter med 
kommunen men några konkreta åtgärder har inte kommit till stånd.

b. Det beklagades att Christoffer Boman nästa år inte skulle ha möjlighet att leda 
tennisskolan. Klart var dock att Axel Milton och Matilda Börjesson skulle 
engageras och eventuellt ytterligare en person.

c. Det konstaterades tacksamt att Anna och Lotta hade gjort ett mycket gediget arbete 
med klubbens hemsida, som hade varit i bruk några veckor!

Årsmötet väckte också några frågor för styrelsen:
d. En läktare i backen vid bana 2.
e. Nytt nät till ”lilla banan”.
f. Ett nät bakom ”lilla banan”
g. Möbelköp.
h. För deltagande i tennisskolan skall kanske krävas att man är medlem i klubben?

§ 12 Henrik tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

	


	
 Vid protokollet:	
 	
 Justeras:

	
 Bo Månsson	
 	
 	
 Henrik Wachtmeister


