
 Tennisoldboysklubben                                              
           Örebro                                                

Protokoll 2014-10-29   -   65:e Årsmötet.
Lokal:  Centrumgården, Betelkyrkan vid Våghustorget

§ 1  Årsmötets öppnande § 1  Årsmötets öppnande 
Ordföranden Lars Carlqvist hälsade ett 20-tal medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat.  
Klubben har nu 144 medlemmar. 

§ 2  Mötets behöriga utlysande
Årsmötet förklarades i laga ordning utlyst.

§ 3   Nya medlemmar / Avlidna medlemmar
Nya medlemmar under året är 3 damer, Linethe Birgersson, Anna Lindholm och Helena Larsson
samt 10 herrar, Eive Beijerstrand, Olof Carlsson, Michael Erhardsson, Ebbe Holmberg Andersson, 
Håkan Johansson, Tero Kinnunen, Lars Lennmarker, Bo Lundqvist, Karl-Gunnar Rosander och Robert 
Westberg som alla hälsades hjärtligt välkomna i klubben av Lars Carlqvist.  

En medlem har under året avlidit, Bosse Larsson, som hedrades med en stund av tystnad.

§ 4  Val av ordförande för årsmötet
Till ordförande för årsmötet valdes Bengt Carlsson.

§ 5  Val av sekreterare för årsmötet
Till sekreterare för årsmötet valdes Gunnel Nydell.        

§ 6  Val av justerare att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll
Till justerare valdes Lars Hjertsson.

§ 7  Verksamhetsberättelse 1 september 2013 - 31 augusti 2014
Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp av Janeric Biwall och godkändes av årsmötet.
Vår kassör, Per-Olof Esbjörner, redovisade resultat- och balansräkning.
Styrelsens förslag godkändes av årsmötet.

§ 8   Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen föredrogs av Åke Frenander och godkändes av årsmötet.

§ 9   Ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas förslag.

§ 10 Val av ordförande på 1 år
Till ordförande på 1 år omvaldes Lars Carlqvist.

§ 11 Val av tre styrelseledamöter på 2 år
Till styrelseledamöter på 2 år omvaldes Janeric Biwall, Lars Hjertsson och Berndt Persson.

§ 12 Val av två suppleanter på 1 år
Till styrelsesuppleanter på 1 år omvaldes Lars Nykvist och Anita Friberg.

§ 13 Val av två revisorer och en revisorssuppleant på 1 år
Till ordinarie revisorer på 1 år omvaldes Åke Frenander och nyvaldes Lars-Gunnar Lann samt som
revisorssuppleant på 1 år omvaldes Roland Einarsson.



§ 14 Val av tävlingskommitté på 1 år
Till tävlingskommitté på 1 år omvaldes Lennart Skoglund ordf, Gunnel Nydell, Nils-Erik By,
Conny Gunnarsson, Anita Friberg, och Lars Nykvist.

§ 15 Val av valberedning på 1 år
Till valberedning på 1 år omvaldes Bengt Carlsson och Lars Fjärrfors.

§ 16 Förslag från styrelsen och enskilda medlemmar
Inga förslag inkomna.

§ 17 Budget 1 september 2014 – 31 augusti 2015
Budget för kommande räkenskapsår redovisades av P-O Esbjörner och godkändes.

§ 18 Fastställande av årsavgiften
Oförändrad 200 kr.

§ 19 Årets ungdomsstipendium – 44:e året
Tävlingskommittén har till årets ungdomsstipendiat utsett Gustaf Ivarsson, 13 år, Örebro TK.

Gustaf tränar i Backahallen och tävlar en hel del med mycket goda framgångar.
Stipendiet på 2.000 kr samt ett inramat diplom överlämnades till Gustaf som var med på mötet
tillsammans med sin pappa.

§ 20 Erik Mobackens vandringspris – 40:e året
Styrelsen har i år utsett Lars Nykvist att erhålla Erik Mobackens åtråvärda vandringspris för hans
stora engagemang i klubbens verksamhet.

§ 21 Vandringspris till Årets TOK – 15:e året
Vandringspriset till Årets TOK, någon som spelat bra, har ett sportsligt uppträdande och är en god 
kamrat, utdelades för femtonde året och detta år till Lars Gustavsson, som utsetts av styrelsen.

§ 22 Hedersmedlem
Ingen hedersmedlem utsågs detta år.

§ 23 Eventuella övriga ärenden
Inga övriga ärenden.

§ 24 Avslutning
Mötesordföranden Bengt Carlsson tackade styrelse och revisorer för fint nedlagt arbete samt
lämnade därefter över ordförandeklubban till Lars Carlqvist som tackade årsmötet för fortsatt
förtroende.

Därefter avslutades det 65:e årsmötet och alla närvarande bjöds på kaffe och tårta.
Lotter såldes med fina priser. 

Vid protokollet: Justeras:
______________________ ______________________ ______________________  

Gunnel Nydell Bengt Carlsson Lars Hjertsson
Mötessekreterare Mötesordförande Justerare


