
         
Tennisoldboysklubben       

            Örebro           

      

Protokoll 2016-10-11   -   67:e Årsmötet.        

Lokal:  Centrumgården, Betelkyrkan vid Våghustorget, Örebro. 

 
§ 1  Årsmötets öppnande 

Ordföranden Göran Ekholm hälsade 34 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 

Klubben har nu 136 medlemmar.   

 

§ 2  Mötets behöriga utlysande 

 Årsmötet förklarades i laga ordning utlyst.  

 

§ 3 Nya medlemmar / Avlidna medlemmar 2015-09-01--2016-08-31  

Nya medlemmar är 12 st, Kjell Carlsson, Jonas Lann, Thomas Sedvall,  

Ola Lundgren, Kenneth Björnstad, Berndt Svärd, Per Arne Olsson, Jörgen Olsson, 

Håkan Lindblom, Göran Ceasar, Stefan Östergren och Erik Witterbern 

En medlem har avlidit, Birger Göthberg.  

 

§ 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 och Nils-Erik By 

 

§ 7 Årets ungdomsstipendium – 46:e året 

Tävlingskommittén har till årets ungdomsstipendiat utsett Stina Larsson, 11 år, bor i Nora 

men tränar i Lillåhallen för André Göransson. Stina började tävla vid 8 år och har redan nu över 

60 troféer/medaljer hemma. I år kom Stina 2:a i gamla Kalle Anka-turneringen, en av årets 

största tävlingar. Tävlingar hon vunnit nyligen är Next Generation Cup (11 klass), ATEA cup 

(12 kl), Åbyspelen Ute (12 kl), Year Region Masters 2015 (12 kl), Synsam Open 2016 

(Julcupen), Mirum Galeria Cup, RM-vinnare (12 kl), and the list goes on and on… för att citera 

André. Alltså en mycket meriterad stipendiat och mycket talangfull och hårt tränande som 

älskar att improvisera i sitt spel.  Stipendiet på 2.000 kr samt ett inramat diplom överlämnades 

till Stina som var med på mötet tillsammans med sina föräldrar samt tränaren André 

Göransson. 

 

André berättade lite om sin egen karriär som spelare och tränare i Sverige och internationellt, 

bl a i London.  

Andrés far var den välkände affärsmannen Gunnar oj oj Göransson vars referat från fotbolls-VM 

i Rio 1950 har gått till historien.  

 

§ 8  Verksamhetsberättelse 1 september 2015 - 31 augusti 2016 

 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 omvaldes Göran Ekholm. 
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§ 12 Val av tre styrelseledamöter på 2 år 

Till styrelseledamöter på 2 år omvaldes Janeric Biwall, Lars Hjertsson och nyval av Lars 

Caderius efter avgående Berndt Persson. 

  

§ 13 Val av två suppleanter på 1 år 

Till styrelsesuppleanter på 1 år omvaldes Lars Nykvist och nyval av Curt Ohlson efter avgående 

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 nyval av Christer Henning efter avgående Roland Einarsson. 

 

§ 15 Val av tävlingskommitté på 1 år 

Till tävlingskommitté på 1 år omvaldes Nils-Erik By (ny ordf), Lennart Skoglund, Gunnel Nydell,  

Conny Gunnarsson, Lars Nykvist, nyval av Christer Henning efter avgående Anita Friberg samt 

nyval av Peter Klawatsch.  

  

§ 16 Val av valberedning på 1 år 

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

§ 17 Förslag från styrelsen och enskilda medlemmar  

Inga förslag. 
                       

§ 18 Budget 1 september 2016 – 31 augusti 2017  

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

 

§ 19 Fastställande av årsavgiften 

Årsavgiften oförändrad 250 kr. 

 

§ 20 Erik Mobackens vandringspris – 42:e året 

Styrelsen har i år utsett Göran Ekholm att erhålla Erik Mobackens åtråvärda vandringspris för 

hans stora engagemang i klubbens verksamhet. 

 

§ 21 Vandringspris till Årets TOK – 17:e året 

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

god kamrat, utdelades för sjuttonde året och detta år till Olav Nyberg, som utsetts av 

styrelsen.   

 

§ 22 Hedersmedlem 

Ingen hedersmedlem utsågs detta år. 

 

§ 23 Eventuella övriga ärenden 

 Lars-Gunnar Lann föreslog att utöka ungdomsstipendiet, eventuellt till en flicka och en pojke. 

 Styrelsen ser över förslaget. 

 

§ 24 Avslutning  

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

Därefter avslutades det 67:e årsmötet och alla närvarande bjöds på kaffe och tårta.  

Lotter såldes med fina priser.   
 

 

 

Vid protokollet:           Justeras: 

 

 

_________________   _________________   _________________   _________________    

Gunnel Nydell              Rune Gelinder             Lars Hjertsson              Nils-Erik By      

Mötessekreterare         Mötesordförande          Justerare                     Justerare 

 

                    

 

 


