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1. Mötets öppnande. 
Calle hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Närvarande vid mötet: Örjan Lindholm, 
Manne Lundström, Calle Wållberg, Kurt Granqvist , Peder Boman och Per Erik Nilsson.  

2. Val av ordförande för mötet.  
Till mötesordförande valdes Calle Wållberg.  

3. Val av sekreterare för mötet.  
Till mötessekreterare valdes Örjan Lindholm.  

4. Val av en justeringsman. 
Peder Boman valdes att justera årsmötesprotokollet.  

5. Godkännande av kallelse och fastställande av dagordning. 
Mötet godkände kallelsen till årsmötet och fastställde dagordningen.  

6. Styrelsens verksamhetsberättelse 
Ordföranden föredrog styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året. Det hölls ett 
möte, årsmötet under året. Det var lugnt med aktiviteter kring banan under 2014, inget 
klubbmästerskap hölls. En ommålning av den södra gröna delen som blev regnskadad vid 
2012 års ommålning utfördes. Från i år gäller enbart internetbokning, d.v.s. bokning vid 
banan tas bort. 

7. Ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2014 
Kassören Kurt Granqvist berättade att den ännu inte är klar men att tennisklubben troligen 
gått back under året och att det är ca 10 000 kvar i kassan. Kurt skickar den ekonomiska 
redovisningen till Calle när den är klar, styrelsen godkände detta.  

8. Revisorernas berättelse 
Årsmötet beslutade att Lars Wållberg får läsa igenom den när den är klar.  

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen  
Mötet beviljade det gångna årets styrelse jämte kassör ansvarsfrihet.  

10. Verksamhetsplan och budget för 2015 
Calle läste upp verksamhetsplanen och budgetplanen för VTK 2015.  

11. Fastställande av medlemsavgifter för verksamhetsåret 2015.  
Det beslutades att medlemsavgiften höjs från 50 till 100 kr för enskild/familjekort. Vi 
behåller bankgiro och medlemskort med kontant betalning.  



12. Val av styrelsemedlemmar 2015  
a) Ordförande 
Till ordförande omvaldes Carl-Anders Wållberg. Ordförande är vald för ett år.  
b) 2-3 ledamöter, för två år, 2015 och 2016 
Kurt Granqvist (kassör) och Örjan Lindholm (sekreterare) väljs för ytterligare två år. 
Per Erik Nilsson väljs in som ledamot i två år. Anders Andersson, Peder Boman och 
David Pettersson sitter kvar i ett år till.  

13. Val av en revisor och en revisorsuppleant för verksamhetsåret 2015 
Omval av Lars Wållberg som revisor. Ingen revisorsuppleant väljs. 

14. Val av valberedning för 2015 
Ingen valberedning väljs, styrelsen sköter valen vid nästa årsmöte istället.  

15. KM 2015  
Peder sätter upp en anmälningslista vid banan.  

16. Övriga frågor 
Det är 35 års jubileum i år. Calle försöker hitta lämpliga personer som kan 
uppvisningsspela. Lämplig tidpunkt kan vara i samband med byadagen då vi även kan 
bjuda på korv och glass vid banan. 

Manne sköter banan bra. Vår och höst måste vi sköta dikesrensning, Peder ordnar detta. 
  
Årsmötet diskuterade om byaföreningen skulle ta över ansvaret för banan. Calle tar upp 
detta med Maria, byaföreningens ordförande, vid byaföreningens nästa möte. Detta skulle 
t.ex. innebära att det blev en tennisbanekommitté. Det skulle även innebära att 
medlemsavgiften skulle ingå i medlemsavgiften för byaföreningen, de som inte är 
medlemmar i byaföreningen skulle även fortsättningsvis få köpa årskort 

17. Årsmötet avslutas  
Ordförande tackade alla närvarande för visat intresse och inbjöd till fika. 
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……………………………………… ……………………………………… 
Örjan Lindholm, sekreterare Peder Boman


