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

Protokoll fört vid årsmöte 2008-07-25
12 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. De 
fyra frågor som föregående årsmöte hade väckt för styrelsen hade samtliga genomförts 
under året vilket noterades med glädje:
Rummet i klubbstugan borde kunna göras mer hemtrevligt.
Ökad sponsorsatsning.
Tydlig satsning på att få flickor intresserade av tennis.
Årsmötesprotokollet borde efter vinterns härjningar på nytt anslås under våren.

§ 05	
Innan han i revisorernas frånvaro läste upp revisionsberättelsen meddelade Henrik att 
året resulterat i ett ekonomiskt minus främst beroende på att banor och klubbstuga 
renoverats mer än vanligt. Någon anledning till oro fanns dock inte då kassan innehöll 
c:a 80 000 kr.

§ 06	
Revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
bifölls.

§ 07	
Cecilia Hall föreslog, som sammankallande i 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. 

§ 09  Bo Månsson hade undanbett sig omval. I hans ställe invaldes Eva Brundin i styrelsen. 
Övriga styrelseledamöter omvaldes i enlighet med valberedningens förslag.

Styrelsen fick därför följande sammansättning:
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Henrik Wachtmeister, ordf
Coco Belfrage, vice ordf
Christofer Boman
Eva Brundin
Lotta Börjesson
Anna Crona
Leif Larsson
Jonas Milton
Erik Noltorp
Mikael Skoog
Jan Trollsås

§ 10 	
Till revisorer för ett år valdes Morgan Brodd (omval) och Lars Noltorp (omval).
 	

§ 11!Till att utgöra valberedning inför 2009 års val utsågs Cecilia Hall, Lars Noltorp och 

Krister Thelin (samtliga omval). Cecilia fick fortsatt förtroende som sammankallande.

§ 12 Det fanns inga frågor som styrelsen eller någon enskild medlem hade hänskjutit till 
årsmötet.

§ 13	
Övriga frågor
	
 Åsikter om Arild Open framfördes och överlämnades till tävlingskommittén:

a) Kommittén borde granska anmälningarna vad avser om spelare anmält sig till 
lämplig singelklass. 

b) Striktare regler för generationsdubbel efterlystes också. Exempelvis ansågs det inte 
vara i enlighet med syftet med klassen om en 18-årig ”stjärna” skull anmäla sig 
tillsammans med en alert 40-årig fader (sådana lär finnas.)

c) Inbollningstiden borde strikt begränsas till 5 minuter.
d) Bo Månsson menade att tävlingen nu svällt så mycket att det med nuvarande regler 

var omöjligt att klara av den på den utmätta tiden även om vädret skulle vara 
gynnsammast tänkbara. Några tänkbara åtgärder diskuterade kortfattat t.ex. återgång 
till spel på tid (kanske bara i vissa klasser) eller ”först till 4 i varje set” (kanske bara 
i vissa klasser).

§ 14 Henrik tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.
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 Henrik Wachtmeister


