
 

 
  
 

Årsmötesprotokoll ÖTK  
2022-04-20 

 
 
Årsmöte i Örebro Tennisklubb för verksamhetsåret 2021 
Onsdagen den 20/4 2022 kl.18:30 i Konferensen i Backahallen 

 
§1  Mötets öppnande 
 
Ordförande Maria Bergman förklarar mötet för öppnat och hälsar alla välkomna. 
 
§2  Frågan om mötets behöriga utlysande 
 
Årsmötet finner att årsmötet har utlysts i enlighet med stadgar. 
 
§3  Upprop och fastställande av röstlängd 
 
Röstlängden fastställdes initialt till 45 medlemmar, varav en handfull lämnade mötet före alla 
omröstningar genomfördes.  
Se bilaga 1. 
 
§4  Val av ordförande och sekreterare för mötet  
 
Till ordförande för årsmötet valdes Maria Bergman och till sekreterare Peter Liljenroth. 
 
§5  Fastställande av dagordning  
 
Årsmötet fastställer förslaget till dagordning. 
 
§6  Val av två justeringsmän som jämte ordförande skall justera protokollet och 

tillika vara rösträknare  
 
Till justeringspersoner utses: Gustaf Joachimsson & Jana Savlohti 
 
§7  Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för 2021 
 
Ordförande Maria Bergman och kassör Helena Wicklander redovisar verksamhetsberättelsen 
samt årsbokslutet för verksamhetsåret 2021. Se bilaga 2 respektive 3. 
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Årsmötet godkänner verksamhetsberättelsen samt årsbokslutet. 
 
§8  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 

verksamhet-/räkenskapsåret 
 
Per Askengren tillstyrker och godkänner räkenskaper för verksamhetsåret 2021.   
Revisorn tillstyrker ansvarsfrihet till styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2021. 
Se bilaga 4. 
 
§9  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser 
 
Årsmötet finner att styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
 
§10  Fastställande av medlemsavgifter  
 
Årsmötet finner att medlemsavgifter ska vara oförändrade för 2022. 
 
§11  Fastställande av verksamhetsplan samt styrelsens förslag till budget för det 

kommande verksamhets-/räkenskapsåret. 
 

Ordförande gick igenom förslag för verksamhetsplan och budget. Följande kommentarer från 
årsmötet: 

 Inför 2022, separera timtränarkostnader för tennis och padel.  
 Det är en miss i avskrivningar av markanläggningar som gör att kostnaderna borde öka 

med 30tkr i budgeten. Det ska korrigeras av den nya styrelsen och ny budget ska 
läggas upp och årsmötet vill ha en budget som korrigeras så att den inte visar negativt 
resultat.  

Bilaga 5 respektive 6. 
 
§12  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
 
Tre motioner har inkommit.  
 
Motion 1 (bilaga 7 och 8) – Stadgeändringar. Årsmötet bifaller motionen. 
 
Motion 2 (bilaga 9 och 10) – Padelsektionen. Diskussioner fram och tillbaka. Styrelsens 
yttrande får fotfäste. Styrelsens yttrande bifalls. Motionen bifalls inte. 
 
Motion 3 (bilaga 11 och 12) – Utländska spelare. Diskussioner även här fram och tillbaka. 
Kostnaden är inte huvudsak för någon, snarare det egna materialet i laget.  
Årsmötet bifaller inte motionen. Styrelsen får i uppdrag att bilda en arbetsgrupp som utreder 
frågan kring styrelsens yttrande och arbetsgruppen ska i sin utredning, ta hänsyn till så många 
aspekter som möjligt. Arbetsgruppen ska göra en konsekvensanalys utifrån en 0-tolerans till 
en reglerad riktlinje gällande inhyrda spelare. Information från arbetsgruppen ska ut till 
medlemmarna löpande samt en tydlig kostnadsredovisning. 
 
§13  Val av föreningens ordförande för verksamhetsåret 2022 
 
Notis: Valberedningen har inte delgivit styrelsen/årsmötet nomineringarna i förväg trots 
påminnelse. 
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Valberedningens förslag till ordförande är Anders Svensson.  
Årsmötet väljer Anders Svensson som fortsatt ordförande under 2022. 
Kommentar från medlem Emil Johansson: Motiveringen från valberedningen är väldigt tunn 
för varför sittande ordförande inte rekommenderas för omval. 
25/42 röster för Anders Svensson som ordförande. 
 
§14  Val av styrelseledamöter till styrelsen för verksamhetsåret 2022 
 
Följande avgår 
Gustaf Joachimsson 
Jana Savlohti 
Helena Wicklander 
Peter Liljenroth 
Murat Musek 
Edwin Condori 
 
Nyval om ett år 

 Göran Ekholm  
 Andreas Stridh 

 
Nyval om två år 

 Jens Gremark 
 Joel Gamerov 
 Hanna Andersson 

 
Valberedningens förslag bifalles. 
 
Förslag till kommande styrelse att Carolina Landahl jobbar som kassör utanför styrelsen 
(adjungerad). 
Jimi Högfeldt stöttar gärna i personalfrågor som adjungerad. 
 
§15 Val av valberedning för verksamhetsåret 2022 (3 ledamöter varav en 

sammankallande) 
 
Peter Johansson kvarstår som ordförande om årsmötet vill, tillsammans med Ulf Kraft och 
Malin Allsop. (Valberedningens förslag.) 
 
Alternativt förslag: Maria Bergman, Gunnel Fernhagen, Patrik Axelsson. 
 
Valberedningens förslag bifalles. 23/41 röster. 
 
§16  Val av revisor för 2022. (I detta val får inte styrelsens ledamöter delta) 
 
Valberedningens förslag är att sittande revisor, Per Askengren väljs för ny mandatperiod 
2022. 
Förslaget bifölls. 
 
§17  Övriga frågor 
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§18 Årsmötet avslutas 
 
Årsmötet förklaras avslutat. 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________  ______________________________ 
 
Gustaf Joachimsson Jana Savlohti 
Justerare Justerare 
 
 
 
 
______________________________  ______________________________ 
 
Sekreterare Maria Bergman 
Peter Liljenroth Ordförande 
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