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Protokoll 2015-11-05   -   66:e Årsmötet.        

Lokal:  Backahallen 

 
§ 1  Årsmötets öppnande 

Ordföranden Lars Carlqvist hälsade ett 30-tal medlemmar välkomna och förklarade årsmötet 

öppnat. Klubben har nu 134 medlemmar.   

 

§ 2  Mötets behöriga utlysande 

 Årsmötet förklarades i laga ordning utlyst.  

 

§ 3 Nya medlemmar / Avlidna medlemmar 

Nya medlemmar under året är 7 st, Mikael Svensson, Frank Sjöström, Thomas Gustafsson, 

Tomas Gustavsson, Thommy Påhlsson, Charlie Pettersson och Hans Alexandersson. 

Medlemmar som under året avlidit är Johnny Engel, Ulla Engman, Hans Linderoth, Inga 

Linderoth, Sten Jyberg samt Birger Göthberg som avled i oktober. De hedrades alla med en 

tyst minut.  

 

§ 4  Val av ordförande för årsmötet 

 Till ordförande för årsmötet valdes Rune Gelinder. 

 

§ 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 Årets ungdomsstipendium – 45:e året 

Tävlingskommittén har till årets ungdomsstipendiat utsett Viktor Arsov, 14 år, Örebro TK. 

Viktor tränar i Backahallen och tävlar en hel del och har stora meriter.  Han har representerat 

Sverige i EM, NM (nordiska mästerskapet vann guld), vunnit Båstadtennis singel och dubbel 

och även SM-guld. Var med i region Östs lag i Pirres pokal, som kom på hedrande andra plats 

efter gameräkning. Stipendiet på 2.000 kr samt ett inramat diplom överlämnades till Viktor 

som var med på mötet tillsammans med sin pappa.  

 

§ 8  Verksamhetsberättelse 1 september 2014 - 31 augusti 2015 

 Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp av Janeric Biwall och godkändes av årsmötet. 

Vår kassör, Per-Olof Esbjörner, redovisade resultat- och balansräkning. Godkändes av 

årsmötet. 

 

§ 9 Revisionsberättelse 

 Revisionsberättelsen föredrogs av Åke Frenander och godkändes av årsmötet. 

 

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

 

§ 11 Val av ordförande på 1 år 

 Till ordförande på 1 år nyvaldes Göran Ekholm efter Lars Carlqvist, som suttit i nio år. 

  

§ 12 Val av tre styrelseledamöter på 2 år 

Till styrelseledamöter på 2 år omvaldes Nils-Erik By, P-O Esbjörner och Lennart Skoglund. 

  

§ 13 Val av två suppleanter på 1 år 

Till styrelsesuppleanter på 1 år omvaldes Lars Nykvist och Anita Friberg.  

 

§ 14 Val av två revisorer och en revisorssuppleant på 1 år 

Till ordinarie revisorer på 1 år omvaldes Åke Frenander och Lars-Gunnar Lann samt som 

revisorssuppleant på 1 år omvaldes Roland Einarsson. 
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§ 15 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. 

  

§ 16 Val av valberedning på 1 år 

 Till valberedning på 1 år omvaldes Lars Fjärrfors och nyvaldes Sten Pettersson.  

Bengt Carlsson, som inte kunde närvara, tackades för mångårigt fantastiskt bra arbete i 

valberedningen.  
  

§ 17 Förslag från styrelsen och enskilda medlemmar  

Förslag från styrelsen att ändra åldersgränsen för herrar till 35 år, samma åldersgräns som 

gäller för damer.  Förslaget godkändes av årsmötet.  

Bengt Carlsson har meddelat ett förslag att det bildas en kommitté som skall se över 

gällande stadgar.  Årsmötet medsänder en remiss till styrelsen att bearbeta frågan. 
                       

§ 18 Budget 1 september 2015 – 31 augusti 2016  

 Budget för kommande räkenskapsår redovisades av P-O Esbjörner och godkändes. 

 

§ 19 Fastställande av årsavgiften 

Förslag från styrelsen att höja årsavgiften till 250 kr.  Godkändes av årsmötet. 

 

§ 20 Erik Mobackens vandringspris – 41:e året 

Styrelsen har i år utsett Åke Frenander att erhålla Erik Mobackens åtråvärda vandringspris för 

hans stora engagemang i klubbens verksamhet. 

 

§ 21 Vandringspris till Årets TOK – 16:e året 

Vandringspriset till Årets TOK, någon som spelat bra, har ett sportsligt uppträdande och är en 

god kamrat, utdelades för sextonde året och detta år till Björn Johnson, som utsetts av 

styrelsen.  Björn höll ett litet tal till Lars Carlqvist i versform som uppskattades. 

 

§ 22 Hedersmedlem 

Ingen hedersmedlem utsågs detta år. 

 

§ 23 Eventuella övriga ärenden 

 Lennart Skoglund avtackade Lars Carlqvist med en vacker orchidé och välkomnade den nya 

ordföranden Göran Ekholm. 

 

§ 24 Avslutning  

Mötesordföranden Rune Gelinder tackade styrelse och revisorer för fint nedlagt arbete.  

Därefter avslutades det 66:e årsmötet och alla närvarande bjöds på smörgåstårta och kaffe.  

Lotter såldes med fina priser.   
 

 

 

Vid protokollet:                                Justeras: 

 

 

______________________              ______________________   ______________________    

Gunnel Nydell                                  Rune Gelinder                      Lars Hjertsson 

Mötessekreterare Mötesordförande   Justerare 

 

 


