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Protokoll från årsmötet för Västerås Fridnäs TK den 12 april
2018 i Röda rummet, Bellevuestadion Västerås
§ 1 Årsmötets öppnande och fastställande av röstlängd
Ordförande Fredrik Grivans förklarade årsmötet öppnat. Röstlängd fastställd till 22 personer baserat
på bifogad närvarolista.
§ 2 Fråga om mötet utlyst på rätt sätt
Mötets utlysning godkändes.
§ 3 Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes med införande av en ytterligare punkt 14. Övriga frågor.
§ 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Örjan Ek ordförande och Tobias Nyström sekreterare föreslagna och valda.
§ 5 Val av två personer, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera mötets protokoll
Bengt Hedström och Lars‐Erik Ringström valda till protokolljusterare och rösträknare.
§6 a Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017
Verksamhetsberättelsen genomgicks genom att mötesordförande läste upp rubrikerna och
medlemmarna hade möjlighet att ställa frågor och ge kommentarer.
Skrivfel på sid 3 prova på dag under 2016 ej korrekt, det ska stå 2017.
Diskuterades dokumentation av styrelseprotokoll och information till medlemmar. En del av
styrelsedokumentationen kan innehålla känslig information. Fråga angående access till
styrelseprotokoll alternativt på hemsidan med lösenord eller fysiskt på klubben.
Styrelsen anmodas att förbättra informationen till medlemmarna och bestämma hur detta skall ske.
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
§ 6 b Styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2017
Fredrik Grivans gick igenom de viktigaste punkter i resultat‐ och balansräkningen och svarade på
medlemmarnas frågor.
Kostnader för upplupna löner och sociala kostnader på 150 kkr bokfördes under 2017.
Förvaltningsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
§ 7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhetsåret 2017
Revisorernas berättelse läste upp av Bengt Hedström och lades till handlingarna.
§ 8 Förslag till disposition av vinst/förlust
Årets resultat går i ny räkning i 2018 års räkenskap.
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades.
§ 10 Fastställande av medlemsavgiften
Beslut om medlemsavgift: Junior 275 kr, vuxen 375 kr, familj 650 kr, d.v.s. oförändrade för 2019.
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§ 11 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets‐/räkenskapsåret
Verksamhetsplanen och budgeten gicks igenom av ordföranden. En satsning på barn/ungdomar men
ingen primär fokusering på elitsatsning av enskilda individer eftersom tennisklubbens resurser i
dagsläget ej räcker till. Tränare är timanställda och får en ram med specifikation av timmar.
Verksamhetsplanen fastställdes.
§ 12 a Val av ordförande för en tid av ett år
Fredrik Grivans omvaldes till ordförande för ett år.
§ 12 b Val av styrelseledamöter för en tid av två år
Håkan Hammarqvist föredrog Valberedningens förslag.
Omval av Fredrik Axstelius för två år.
Nyval av Gunilla Cederberg, Håkan Hammarkvist och Tobias Nyström för två år.
Årsmötet beslutade enligt Valberedningens förslag.
§ 12 c Val av två suppleanter för en tid av ett år
Valberedningen föreslog omval av Tomas Porath men hade inget förslag för den andra
suppleantposten. Ej heller hade årsmötet några förslag. Årsmötet beslutade enligt Valberedningens
förslag. En suppleantpost blir vakant.
§ 12 d Val av två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år
Örjan Ek och Glenn Linder nyvalda till ordinarie revisorer och Bengt Hedström och Annica Snell
nyvalda till revisorssuppleanter.
§ 12 e Val av tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till
ordförande
Juan Zuniga omvaldes och Per Segerud nyvaldes till valberedningen, Per Segerud valdes till
ordförande. En plats kunde inte besättas.
§ 13 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
Inga förslag från styrelsen.
En motion har inkommit (se bilaga). Klubben är hälftenägare till Bellevue och klubben bör ha rätt
representerade i Bellevue ABs styrelse och de som representerar klubben bör vara med i VFTKs
styrelse. Motion vill även ändra VFTKs stadgar punkt 27 till att styrelseordförande ska ingå i Bellevue
ABs styrelse. VFTKs nuvarande styrelse föreslår att motionen ska bifallas.
Motionens första del bifölls.
Andra delen, som innebär ändring av stadgarna, ska tas upp på årsmötet 2019 och annonseras i
kallelsen till årsmötet.
§ 14 Övriga frågor
Frågor om semesterlöneskuld i budget förklarades.
Fråga om procedur för eventuell namnändring av föreningen diskuterades. Detta innebär
stadgeändring och ska beslutas på årsmöte med 2/3 majoritet. Förslag kan avges av styrelsen eller av
enskild medlem.
Stipendiefonden redovisas under Kortfristiga skulder. På tillgångssidan sker ingen separat redovisning
av fonden. Kassören bör tillsammans revisorerna undersöka om gällande redovisning är adekvat och
eventuellt göra förändring.
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§ 15 Avslutning
Mötesordföranden önskade den nyvalda styrelsen lycka till och avslutade årsmötet.

Vid protokollet

Mötesordförande

Tobias Nyström

Örjan Ek

Justeras

Bengt Hedström

Lars‐Erik Ringström

