
1

 
   Arilds Tennisklubb	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	


! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! !

Protokoll fört vid årsmöte 2007-07-27
10 medlemmar var närvarande. 

§ 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	
Henrik Wachtmeister kommenterade verksamhetsberättelsen för det gångna året. 
Omsättningen hade ökat. Framförallt hade medlemsantalet och antalet lösta 
spelkuponger för seniorer ökat. Inför sommaren 2007 var den stora åtgärden byggandet 
av en läktare vid bana 2.

§ 06	
Krister Thelin föredrog revisionsberättelsen då båda revisorerna hade förfall. Han 
föreslog att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.
Årsmötet beslöt i enlighet med förslaget.

§ 07	
Cecilia Hall föreslog, som representant för valberedningen, att Henrik Wachtmeister 
skulle väljas till ordförande (omval) för en tid av ett år. Årsmötet beslöt i enlighet med 
förslaget.

§ 08  På motsvarande sätt valdes efter förslag från valberedningen Coco Belfrage till vice 
ordförande (omval) för en tid av ett år. 
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§ 09  Cecilia Hall föreslog vidare att omval skulle göras på samtliga övriga styrelseposter. 
Årsmötet beslöt i enlighet med förslaget. 

Styrelsen fick därför följande sammansättning:
Henrik Wachtmeister, ordf
Coco Belfrage, vice ordf
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 Morgan Brodd (nyval) och Lars Noltorp (omval).
 
	

§ 11!Till att utgöra valberedning inför 2008 års val utsågs Cecilia Hall, Lars Noltorp och 

Krister Thelin (samtliga omval). Cecilia utsågs till sammankallande i valberedningen.

§ 12	
Övriga frågor
	

	
 Årsmötesprotokollet har tidigare anslagits på anslagstavlan och lagts in på hemsidan. 

Årsmötets mening var att detta var viktigt och att protokollet efter vinterns härjningar 
på nytt borde sättas upp på anslagstavlan inför nästa sommarsäsong. 

Årsmötet väckte också några frågor för styrelsen:

a. Rummet i klubbstugan borde kunna göras mer hemtrevligt.
b. Ökad sponsorsatsning.
c. Tydlig satsning på att få flickor intresserade av tennis.

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

	


	
 Vid protokollet:	
 	
 Justeras:

	
 Bo Månsson	
 	
 	
 Henrik Wachtmeister


