Protokoll fört vid RTK:s årsmöte den 12/3 2017
Tid:
16:00
Plats:
RTC
Närvarande: Styrelsen samt ytterligare 21st medlemmar
§1 Årsmötets öppnande
Ulf hälsar alla välkomna och mötet förklaras öppnat.
§2 Årsmötets behöriga utlysande
Information om årsmötet har delats via hemsida och mail, enligt föreningens policy. Ok och
behörigen utlyst enligt mötet.
§3 Godkännande av dagordningen
Ok enligt mötet.
§4 Val av ordförande för mötet
Ok; Sittande Ulf Nilsson
§5 Val av sekreterare för mötet
Ok; Jennie Strindlund
§6 Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
Ok; Ulla Pålsson och Elisabeth Jacobs
§7 Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret samt balans- och
resultatrapport
Underlag finns bifogat i inbjudan samt i pappersform på mötet. Ulf presenterar innehållet.
Under året var det svårt att rekrytera kassör; under en tid har då redovisningsbyrå anlitats. Bengt
Härse har nu axlat ansvaret som kassör. För att avlasta Mira har städningen gjorts av extern
städfirma. Vaktmästare, inklusive arbete med städ och sponsoraktiviteter, anlitades under en
period, dock fungerade detta inte som tänkt varför provanställningen avslutades.
Sanktion för Rönninge Open 2017 gick igenom under året och har inneburit utbildning av
tävlingsledare, matchledare mm. RTK som enda klubb har startat upp en ny sanktionerad tävling,
vilket vi är mkt nöjda med. Tack till våra sponsorer för värdefulla bidrag till arrangemanget.
Även i år har antalet medlemmar ökat jämfört med tidigare år.
Ekonomiskt gick det inte som förväntat men det fanns en buffert att ta dessa pengar från.

Stockholm Tennis har under året bokat 5 helger för utbildning av elever, föräldrar och tränare.
Frågor från medlemmar på årsmötet:
-Hur ser banbokningen ut? Under hösten har antalet strötidsbokningar ökat markant och ser
riktigt bra ut idag.
-Sommarläger externt? För närvarande har sommarlägret hållits internt. Styrelsen tar med sig
frågan.
-Roligt med återstart av Rönninge Open, grattis till detta!
-Ang det kommunala bidraget i resultatrapporten? Då FortNox introducerades uppdaterades
kontona som används för att tydliggöra hur pengarna bokförs. Kommunen har tagit bort
extrabidraget för tjejer i verksamheten vilket drabbar oss i RTK då vi har stor andel tjejer.
§8 Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse 2016 gicks igenom av Bengt Bengtsson och Kurt Ståhl. Tillstyrker att
årsmötet godtar resultat- och balansräkning.
§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Revisorerna samt mötet tillstyrkte att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
§10 Val av styrelserepresentanter enligt följande:
- ordförande i styrelsen för en tid av ett år
Omval: Ulf Nilsson
- ledamöter i styrelsen för en tid av två år
Omval: Jennie Strindlund, Tomas Karlsson
Sittande: Lars Ankarholm, Bengt Härse, Claes-Göran Jakum, Stefan Genborn
- suppleanter i styrelsen för en tid av ett år
Omval: Lars Hedlund, Ulrika Broddvall
- två revisorer jämte en revisorssuppleant för en tid av ett år
Omval ordinarie: Bengt Bengtsson, Kurt Ståhl
Omval suppleant: Claes Johansson
- tre ledamöter av valberedningen för en tid av ett år, varav en ska utses till sammankallande
Omval: Christer Norman, Göran Sivertsson, P-A Lundin.
§11 Behandling av motioner
En motion inkommen, dock för sent i tiden. Motionen tas upp på styrelsemöte i stället.
§12 Information från Rönninge Tennis Center AB
Möten hålls med kommunen ca en gång per kvartal. Kommunen hjälper nu att röja i naturen
runt hallen. Resultatet är en liten vinst i bolaget. Revisorerna är ännu inte klara med revisionen
pga sjukskrivning, dock ser det bra ut så långt de kommit.

§13 Övriga frågor
- Prisutdelning KM
Alma Strindlund, Leah Hanson, Kalle Cedervall, Jennie Strindlund närvarande för att mottaga
pris. Övriga finalister får sina priser senare.
- Utlottning av närvaropriser
Leif Ståhl och Claes Johansson
-Padeltennis, hur ser vi på årsmötet på en sådan ytterligare investering för RTK? Ser att det
kommer mer och mer, den bollsport som ökar mest i världen just nu. Kan plexipave –ute vara ett
alternativ? Ute skulle eventuellt komplettera bra under sommarsäsong, så kan medlemmen
spela tennis inne resten av året. Konkurrerande om banan läggs i tennishallen? I huvudsak
kommer andra, förutom tennisspelare till denna sport. Tror inte att det är ett problem med att
man behöver vara 4 för att spela. För tex tennisens seriespel krävs 2 utebanor, bättre i så fall att
satsa på en ny yta.
§14 Årsmötets avslutning
Ulf avslutar årsmötet.
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