
Protokoll  fört  vid  årsmöte  2009-‐07-‐24

12  medlemmar  var  närvarande.  

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

§  02   Till  ordförande  respek@ve  sekreterare  för  mötet  valdes  Henrik  Wachtmeister  och  Anna  
Crona.  

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

§  04   Henrik  Wachtmeister  kommenterade  verksamhetsberäIelsen  för  det  gångna  året.  De  
frågor  som  föregående  årsmöte  hade  väckt  för  styrelsen  hade  samtliga  genomförts  
under  året  vilket  noterades  med  glädje:

Upprustning  av  klubbstugan.

Ökad  sponsorsatsning.

Tydlig  satsning  på  aI  få  flickor  intresserade  av  tennis.

Klubbens  20  årsjubileum..

Årsmötesprotokollet  borde  eQer  vinterns  härjningar  på  nyI  anslås  under  våren.

§  05   Innan  Henrik  i  revisorernas  frånvaro  läste  upp  revisionsberäIelsen  meddelade  han  aI  
året  resulterat  i  eI  ekonomiskt  plus  på  3540  SEK,  enligt  planerna.    Kassan  innehåller    
c:a  140  000  kr.

§  06   Revisorernas  förslag  aI  bevilja  styrelsen  ansvarsfrihet  för  det  gångna  året  bifölls  under  
förutsäIning  aI  deras  krav  på  en  resultat  räkning  och  balansräkning  med  aIester  och  
verksamhetsberäIelse  signerad  av  samtliga  styrelse  medlemmar  avlämnas  innan  årets  
slut.

§  07   Cecilia  Hall  föreslog,  som  sammankallande  i  valberedningen,  aI  Henrik  Wachtmeister  
skulle  väljas  @ll  ordförande  (omval)  för  en  @d  av  eI  år.  Årsmötet  beslöt  i  enlighet  med  
förslaget.

§  08       På  motsvarande  säI  valdes  eQer  förslag  från  valberedningen  Coco  Belfrage  @ll  vice  
(omval)  för  en  @d  av  eI  år.  

§  09       Leif  Larsson  hade  undanbeI  sig  omval  eQer  25  års  ak@vt  styrelse  deltagande!    I  hans  
ställe  invaldes  Peter  Crona.  Valberedningen  föreslog  aI  styrelsen  enbart  skulle  omfaIa  
personer  som  har  möjlighet  aI  vara  ak@va  under  året  och  aI  antal  styrelse  
medlemmar  skulle  minskas.



Styrelsen  fick  därför  följande  sammansäIning:

Henrik  Wachtmeister,  ordf

Coco  Belfrage,  vice  ordf

Eva  Brundin

Anna  Crona

Peter  Crona

Mikael  Skoog

Jan  Trollsås

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

§  11   Till  aI  utgöra  valberedning  inför  2009  års  val  utsågs  Cecilia  Hall(omval)  med  
ny@llskoIen  Eva  Esbo,  Jonas  Milton.  Cecilia  fick  fortsaI  förtroende  som  
sammankallande.

§  12   Det  fanns  inga  frågor  som  styrelsen  eller  någon  enskild  medlem  hade  hänskju@t  @ll  
årsmötet.

§  13   Övriga  frågor

Åsikter  om  Arild  Open  framfördes  och  överlämnades  @ll  tävlingskommiIén:

Det  diskuterades  hur  vi  på  bästa  säI  ska  kunna  spela  klart  tävlingarna  under  en  vecka  oavseI  väder.  
Antal  klasser  man  nu  kan  ställa  upp  är  5.  Några  tänkbara  åtgärder  diskuterade  korhaIat  t.ex    minska  
yIerligare  @ll  max  4  klasser  per  person  eller  alterna@vt  spela  klart  vissa  klasser  @digare  under  veckan  
t.ex    Junior  klasserna.  

Årets  lösning  vid  regnväder  har  varit  Lerbergets  tennishall  vilket  har  fungerat  utmärkt.  DeIa  
alterna@vet  föreslogs  permanentas  för  aI  i  möjligaste  mån  följa  spelprogrammet.

Vikten  av  eI  tydligt  ansvar  för  spelprogrammet  av  tävlingsledningen  och  tävlingsvärdarnas  halvdags  
ansvar  eQerlystes  för  aI  skapa  ordning  och  reda  under  Arild  Open.

Åsikter  om  banorna  framfördes  och  överlämnades  @ll  BankommiIén:

Regnväder  ställer  @ll  stor  skada  för  tennisskolan  och  Arild  Open  och  eI  alterna@v  @ll  lösning  skulle  
kunna  vara  regnpressenning  tex  den  typ  de  har  i  Båstad.  Coco  fick  @ll  uppdrag  aI  ta  in  offert.

Coco  gjorde  mötet  uppmärksammat  på  aI  Arilds  TKs  priser  -‐  medlems  avgiQ,  spelavgiQ  och  
tävlingsavgiQ  -‐  inte  är  konkurrens  anpassade  och  är  betydligt  lägre  än  Viken,  Mölle  och  Strandbaden.  
Det  beslutades  om  en  revidering  inför  2010.



EQerfrågan  av  teniskläder  @ll  försäljning  framfördes  och  överlämnades  @ll  TrivselkommiIén:

LoIa  Brandt  påpekade  aI  det  kommit  en  hel  del  förfrågningar  om  Arilds  TK  tröjorna.  I  dagsläget  finns   
det  inga  kläder  @ll  försöljning,  lagret  är  slut.  Sor@mentet  borde  också  kunna  utvecklas  @ll  aI  omfaIa  
byxor,  kepsar  och  sveIband.  

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

  

   Vid  protokollet:      Justeras:

   Anna  Crona      Henrik  Wachtmeister


