Årsmöte 2015

Öregrund 27 mars 2015

Protokoll

Årsmöte ÖTS 2015-03-24
Närvarande: Ronnie Krogestad, Michael Jansson, Johnny Söderqvist, Lisbeth Jansson,Göran
Hultqvist, Bertil Rudström, Hans Aleblad, Karin Lindqvist, Lars Jönsson och PA Norell

1§ Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2 Mötets utlysande
Mötet befanns korrekt utlyst genom brev till medlemmarna samt på hemsidan och
anslagstavlor.

§ 3 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med följande speciﬁkation av övriga frågor:
1) Göran H. vill diskutera kommunikationen med föreningens medlemmar
2) Göran H. vill diskutera föreningens marknadsföringsstrategi.
3) Ronnie ska berätta om de fortlöpande kontakterna med kommunen
4) Ronnie och PA ska berätta om utbildningssamarbetet med SISU.

§ 4 Val av ordförande och sekreterare
Till ordförande för mötet utsågs Michael Jansson och till sekreterare PA Norell

§ 5 Val av justeringsmän
Hans Aleblad och Bertil Rudström valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6 Årsberättelse
Styrelsens årsberättelse godkändes inte och Micke J ﬁck uppdrag att korrigera berättelsen
utifrån följande punkter:
1) En noggrannare redovisning av deltagandet i tennisveckan.
-Göran H. ”För tre år sedan spelades det 80-90 matcher ﬂer än i år”
Göran H. lovar att leverera sin tidigare statistik för att styrelsen i mån av tid och kraft ska
ha möjlighet att i fortsättningen skaffa sig ett bättre beslutsunderlag för förbättringar av
tennisveckan.
Göran H. saknar också en tydligare redovisning av Junior Cup. Antal spelare? Ökning/
Minskning? Lars Jönsson informerar om att ingen junior från vår egen kommun deltar.
Ronnie påminner om att ”Tennis Together” från i somras bör nämnas i årsberättelsen och att
även ökningen av medlemsavgifterna från 43.000-: till 50.000:- förtjänar att nämnas.

§ 7 Resultat och balansräkning för verksamhetsåret
Ronnie berättar att föreningens stora lån med en ränta på 5.10% ska sättas om i november.
Det överskott vi kommer att få p.g.a. en kommande lägre ränta används på revisorernas
rekommendation till en högre amorteringstakt.
Kassörens ambition är också att amortera av ett lån på 60.000:- om det låter sig göras.
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På Görans förslag uppdrog stämman åt styrelsen att upprätta en investerings och underhållsplan
för kommande 6-10 år. Den ekonomiska verksamhetsberättelsen godkändes av mötet.

§ 8 Revisionsberättelse
I revisionsberättelsen fanns inget att anmärka.

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljar ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2014.

§ 10 Val av ordförande för 1 år
Valdes Michael Jansson

§ 11 Val av 3 st styrelseledamöter för 2 år
Ronnie Krogestad, omval
Lars Jönsson, omval
Karin Lindqvist, ny ledamot

2017
2017
2017

Övriga ledamöter
PA Norell
omval 2016
Johnny Söderqvist omval 2016
Lisbeth Jansson
omval 2016
Ronnie Krogestad informerar om att det här kommer att bli hans sista period i styrelsen
LIsbeth Jansson och Micke J har tidigare informerat om att 2015 blir deras sista år.

§ 12 Val av 2 suppleanter för 1 år
Peter Loboda ersätter Bertil Rudström
Lennart Sääf
omval
Bertil Rudström lovar dock att även i fortsättningen vara styrelsen och föreningen behjälplig.

§ 13 Val av revisorer
Till revisorer valdes Emma Klippmark och Måns Virding.

§ 14 Valberedning
Till valberedning för nästa år valdes Rolf Fernroth och Per Klippmark.

§ 15 Medlemsavgifter
Medlemsavgifter för verksamhetsåret 2016 kvarstår som detta år. Junior 200, Senior 300 och
familj 400 kr.
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§ 16 Verksamhetsplan
Verksamhetsplan för 2015 presenterades. Micke J ﬁck i uppdrag att komplettera
verksamhetsplanen.

§ 17 Budget för 2015
Inga större förändringar mot tidigare. Vad som förtjänar att nämnas är att lägre räntekostnader
ger högre amortering och att en städmaskin har köpts in.

§ 18 Större investeringar 2015
Ovanstående dammsugare.

§ 19 Förslag på stadgeändringar
Göran H. föreslår att vi lägger upp stadgarna på hemsidan.

§ 20 information till inkomna frågeställningar
Göran H. presenterar ett förslag för hur, och med vilka kanaler och verktyg ska kommunicera
med föreningens medlemmar.
Utifrån detta förslag vidtar en diskussion om hur vi ska förbättra vår kommunikation.
Stämman är enig om att kommunikationen måste förbättras. Styrelsen åtar sig att utarbeta en
kommunikationsstrategi vad gäller: Brev, hemsida och nyhetsbrev.
Göran H. åtar sig att utifrån existerande medlemsregister uppdatera den tyvärr bristfälliga maillistan. Ronnie levererar medlemsregistret till Göran

§ 21 Övriga frågor
1) Göran H. ifrågasätter föreningens marknadsförings-strategi för att locka nya medlemmar och
erbjuder sig att förelägga styrelsen ett förslag på en folder för att locka nya människor till tennisen
och att spela på våra banor. Förslaget ska också innehålla en strategi för hur denna folder ska
tränga fram ur mediebruset. Hur ska den distribueras etc?
På frågan om varför Göran inte redan har levererat detta förslag, eftersom han åtagit sig detta
tidigare, informerar han om att han upplevde att styrelsen egentligen inte var intresserad.
Göran lovar att presentera förslaget för styrelsen vid första styrelsemötet efter det
konstituerande. Preliminärt månadsskiftet april/maj.
2) Ronnie informerar om det fortlöpande arbetet med kommunen. Hur kommunen ska lösa
toalettfrågan vid Tallparken. Att kommunen har åtagit sig att grusa runt banorna, anlägga
plantering runt tennisgubben och att ﬁxa ﬂaggstången.
Han berättar också att kommunen har avvikit från tidigare utfästelser om att hjälpa föreningen
med en kiosk vid renoveringen av toa omklädningsrumsboden i utbyte mot att föreningen avstod
från dusch och omklädningsmöjligheter. (Protokollfört möte)
Kommunen vill också ändra kurs från tidigare ambition att överlåta anläggningen till klubben,
efter att ha lagt om bana 2 och satt upp nya staket. ( Detta ett villkor från klubben för att kunna
acceptera ett övertagande )
Nu vill kommunen i stället ha en arrendelösning där de vill mångdubbla arrendet för att ﬁnansiera
sina investeringar över en avskrivningsperiod på 20 år. Ronnie har bildat en förhandlingsgrupp
bestående av Ronnie, Micke R, och PA som ska ta fram ett motbud till kommunen där föreningen
argumenterar för att det är utanför alla möjligheter att vi kan acceptera detta nya arrende.
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En tidvis förvirrad diskussion vidtar om huruvida denna förhandling kan slutföras av styrelsen
eller om det är en fråga av så stor betydelse att den måste avgöras av en extrainkallad stämma.
Krav på omröstning framfördes och stämman enades om följande uppdrag till styrelsen:
”Stämman beslutar att ge styrelsen mandat att i förhandlingen med kommunen fortsätta med
samma upplåtelseform som tidigare; d.v.s. arrende, men att efter bästa förmåga skapa så bra
ekonomiska villkor som möjligt”
3) SISU
PA berättar om hur styrelsen delvis ﬁnansierad av SISU konsulterar ett antal etablerade
tennistränare i ambition att hitta en träningsform där föreningen inte är beroende av en
kontinuerlig och dyr tränare.
Ronnie berättar om hur styrelsen arbetar med ett så kallat skattningsverktyg för att utifrån detta
material tillsammans med SISU genomföra utbildningar för styrelse och föreningsmedlemmar.

§ 22 Mötets avslutande
Mötet avslutades den 24 mars kl 21.20

Vid protokollet

Justeras

............................................

............................................

............................................

Hans Aleblad

Bertil Rudström

PA Norell

............................................
Michael Jansson
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