Särö Lawn Tennisklubb
Årsmöte 20 mars 2021
Protokoll
Årsmötet hölls virtuellt på grund av rådande läge av Coronaviruset och enligt
rekommendationer från både Svenska tennisförbundet och Folkhälsomyndigheten.
1) Fastställande av röstlängd:
Se bifogad röstlängd.
2) Val av ordförande och sekreterare
Bo Gärdfors valdes till Årsmötets ordförande och Ulf Billton till sekreterare.
3) Val av protokolljusterare och rösträknare
Till justerare valdes: Lotta Winström och Stefan Winström
Till rösträknare valdes: Ulf Billton
4) Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
Årsmötet har utlysts på korrekt sätt.
5) Fastställande av föredragningslista
a) Styrelsens verksamhetsberättelse
Johan Hede föredrog övergripande om verksamheten utifrån uppställda mål.
• Antal medlemmar har ökat till 620 (540).
• Fler deltagare i verksamheten jmf med f g år.
• Hög kvalitet i verksamheten med bra personal.
• Mycket välbelagd uteanläggning.
• Mats Willenhag anställs som sportchef och uppföljning av ekonomin.
Ytterligare information finns tillgängligt att se på klubbens hemsida.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret
Mats Willenhag föredrog kort för verksamhetsåret 2020. Verksamheten redovisar en
vinst på 48 617 kr (-248 348 kr). som föreslås överföras i ny räkning. Intäkterna
ökade med ca 500 000 kr jmf med 2019 främst avseende fler deltagare i aktivitet,
fler deltagare i anordnande tävlingar samt mycket högre beläggning på

uteanläggningen. Stefan Winström ställde några frågor rörande några
kostnadsposter som Mats Willenhag besvarade utan ytterligare kommentarer.
Fasta tränare under hela 2020 har varit Berndt (verksamhetschef) och Ivan. Robin
slutade vid halvårsskiftet och ersattes i augusti av Mats Willenhag (sportchef).
Lönekostnaden är den i särklass största kostnadsposten och skall ställas mot
kapacitet och kvalitet i verksamheten.
Mats Willenhag berättade lite om de olika verksamhetsdelarna, tennisskola,
tävlingsgrupp, dam- resp herrsektion. Vidare nämndes arbetet med övergång till
MatchI som bokningssystem, ny hemsida och ny struktur för kommunikation.
Avslutningsvis beslutade stämman att fastställa förelagd verksamhetsberättelse
med tillhörande resultat och balansräkning.
6) Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret
Revisorn Rolf Zandén föredrog revisionen och revisionsberättelsen lästes, se separat
dokument, med kommentar om god ordning och förslag till ansvarsfrihet för styrelsens
ledamöter.
7) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisorn avser
Stämman beslutade bevilja ansvarsfrihet för styrelsen.
8) Fastställande av medlemsavgifter
Medlemsavgiften beslutades att kvarstå på samma nivå som föregående år. Daniel
Sjögren redogjorde för prissättning vid bokning av utebanor. Priserna lämnas
oförändrade med skillnad att banhyran höjs för icke medlemmar till 200 kr per timma.
9) Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det
kommande verksamhets-/räkenskapsåret
Mats Willenhag föredrog verksamhetsplanen med tillhörande budget för 2021, se
delgivna dokument. Mats betonade osäkerheten i speciellt ett par poster, tävlingar samt
lägerverksamhet (sommarläger), totalt ca 275 000 kr, på grund av restriktioner i
samband med Covid-19.
Stämman fastställde presenterad verksamhetsplan med tillhörande budget för 2021.
10) Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
Två inkomna motioner behandlades.
Motion 1 (inlämnad av Linda Määgi-Ekener)
Första motionen söker ökat samarbete med Släp Tennishall för att bättre
söka tillmötesgå marknadens behov samt att öka samarbetet mellan
föreningarna genom att välja Släp Tennishall:s ordförande till ordförande
även i SLTK.
Bo Gärdfors redogjorde att tränarna för året ser över hur verksamheten
kan utökas och ändras för att svara på medlemmarnas behov och önskemål

på bästa sätt. Vid frågan om val av samma ordförande för båda
föreningarna är detta inte förenligt med stadgar då en tydlig jävsituation
uppstår. Därefter ansåg stämman motionen behandlad.
Motion 2 (inlämnad av Rolf Zandén)
Motionen innebär förslag att slå ihop Släp Tennishall med SLTK.
Stämman bejakade synpunkten och att på Bo Gärdfors förslag tillsätta en
arbetsgrupp som inkluderar Släp Tennishall för att utreda möjligheten med
en sammanslagning. Pia Stillemark Billton, ordf i Släp Tennishall,
välkomnade att tillsammans med SLTK bilda en arbetsgrupp.
På frågan om gemensam ordförande konstaterades som vid första
motionen att p g a jävsituationen är förslaget inte möjligt. Stämman ansåg
därmed motionen behandlad.
11) Val av funktionärer
a) Ordförande för val av ett år
1. Till ordförande valdes Bo Gärdfors.
b) Vid sidan av sittande ledmöter föreslogs följande förändringar.
1. Stämman beslutade att välja sittande ledamöter för kommande period.
c) En revisor för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta
Stämman beslutade att välja Rolf Zandén som revisor för kommande räkenskapsår.
d) Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall vara
sammankallande
Rolf Zandén och Per Laurenius valdes till ledamöter i valberedningen.
12) Övriga frågor
Padel
Daniel Sjögren redogjorde för tankar kring padel vid utomhusanläggningen.
• Finns onyttjad mark som med fördel kan användas bättre.
• Det är en sport med kraftig tillväxt och stor efterfråga.
• Investering i padel har visat sig mycket lönsamt.
• Tydliga synergier med Tennis och SLTK:s övriga verksamhet/anläggning.
Ansökan om bygglov inlämnat till kommunen och beslut väntas i maj. Om medlemmarna
stödjer förslaget kan ett uppförande ske till säsongen 2022. Ett underlag arbetas fram
och kommer presenteras vidare för beslut. Stämman ställde sig positiv till förslaget.
Bo Gärdfors påpekade att förslaget även måste presenteras för Särö Golfklubb. Pia
Stillemark Billton, tidigare aktiv i Särö Golfklubb med tankar kring padel, förklarade sig
öppen att vara bollplank/delaktig.
Pia Stillemark Billton redogjorde kort att Släp Tennishall driver en utbyggnad av
inomhusanläggningen med anläggning av padel, bättre arbetsutrymmen för tränare,
större klubbrum, och yta för uppvärmning och motion.

Då inga övriga frågor lyftes tackade ordförande samtliga för sin närvaro och avslutade
mötet.
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Mira och Julius Bergerheim genom Nina Bergerheim
Pia Stillemark Billton
Ulf Billton
Niklas Brywe
Sofia Comstedt
Linda Määgi Ekener
Bo Gärdfors
Ludvig och Ellen Hede genom Johan Hede
Sara Hällås
Per Laurenius
Anders Nilsson
Berndt Palmqvist
Daniel Sjögren
Johanna Sundh
Lotta Wikberg
Mats Willenhag
Lotta Winström
Stefan Winström
Rolf Zandén

