
 

   

Svedala Tennisklubb 

Dagordning för Svedala Tennisklubbs årsmöte på Svedalahallen 

den 27/4 kl 18.00. 

 
 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 

 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

 3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 

 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

 5. Fastställande av dagordning. 

 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, 

  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret. 

 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret. 

 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

 9. Fastställande av medlemsavgifter för 2023. 

 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/ 

            räkenskapsåret. 

 11. Behandling av ev. motioner som till styrelsen inkommit senast fyra veckor före årsmötet, vilka anslås i 

tennishallen senast en vecka före årsmötet.  

 12. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen. 

 13. Val av 

a) ordförande för en tid av ett år; avgående: Jens Björkman. 

b) tre ledamöter i styrelsen för en tid av två år; avgående Lars Sonesson, Patrick Radizi och Casper Gottlieb 

c) två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år; 

    – avgående: Emelie Gullstrand och Johan Steimer. 

d) Anläggningskommitténs ordförande för en tid av ett år; avgående: Per-Olov Andersson. 

e) Anläggningskommitténs ledamöter för en tid av ett år; 

   – avgående: Mikael Selbman, Fredrik Ingheden, och Ulf Hallbeck. 

  f) Arrangemangskommitténs ordförande för en tid av ett år; avgående: Kenneth Wahlberg 

  g) Arrangemangskommitténs ledamöter för en tid av ett år; avgående: Beata Erinson, Annica Nilsson, Anna 

Björkman, Lars Nilsson, Catharina Nilsson, Renata Stålbalk, Anders Olsson, Madeleine Herentz, Johan 

Steimer, Åsa Ronnermark, Martin Nilsson, Marzena Urbanowicz och Casper Gottlieb. 

  h)  Två revisorer för en tid av ett år, avgående: Klaus Solberg Söilen och Per Tillström. 

  k) två revisorssuppleanter för en tid av ett år, avgående: Nils-Göran Nilsson och Mats Oreby. 

l) Valberedningens ordförande och två ledamöter för en tid av ett år, avgående: Kalle Herentz, Sören Hessle, 

Nina Jansson. 

m) beslut om val av ombud till SDF/Region-möten (och ev. andra liknande möten) 

 14.  Övriga frågor. 

 

 

 

 


