
Protokoll fört vid årsmöte Veberöds Tennisklubb den 8 mars 2022 

 

§1                  Mötets öppnande 

Mötet öppnades och deltagarna hälsades välkomna. Närvarande via teams vara 

Christer Atterling, Malin Lilja, Sinclair Mantell, Magnus Sommansson, Derek Logan, 

Henrik Solmenius Oscar Strömgren, Saskia Thunnissen, Linda Nilsson och Håkan 

Nilsson. 

§2                  Val av ordförande och sekreterare, samt två justeringsmän 

Håkan Nilsson utsågs till mötets ordförande, Linda utsågs till sekreterare. Christer 

Atterling och Magnus Sommansson valdes till justeringsmän. 

§3                  Godkännande av dagordningen 

 Dagordningen godkändes. 

§4                  Frågan om mötets behöriga utlysande 

 Mötet ansågs vara behörigen utlyst enligt föreningens stadgar. 

§5                  Övriga frågor 

Veberöds tennisklubb har fått ett föreläggande att energideklarera tennishallen. 

Styrelsen har efter kommunikation med boverket fått anstånd med att lämna in 

energideklarationen till den 1 juli 2022. Magnus få i uppdrag att ta in en offert från en 

certifierad energiexpert som kan upprätta en energideklaration för Hissen 1 

(Tennishallens fastighetsbeteckning är Hissen 1).  

Styrelsen får uppdrag att undersöka det går att stärka klubbens verksamhet genom att 

lämna in ett Lundaförslag. https://lund.se/kommun-och-politik/sa-kan-du-

paverka/lundaforslaget 

§6                  Styrelsens verksamhetsberättelse 

 Håkan gick igenom verksamhetsåret och det ekonomiska resultatet. 

 Se bilagor: Verksamhetsberättelse, Resultaträkning och Balansräkning.   

§7                  Revisorernas berättelse 

 Malin gick igenom revisorernas berättelse 

Se bilaga: Revisorernas berättelse. 

§8                  Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 

Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2021. 

 

§9                  Val av Veberöds Tennisklubbs ordförande för en tid av ett år 

 Håkan Nilsson valdes enhälligt som ordförande för Veberöds Tennisklubb. 

 

https://lund.se/kommun-och-politik/sa-kan-du-paverka/lundaforslaget
https://lund.se/kommun-och-politik/sa-kan-du-paverka/lundaforslaget


 

§10                Val av vice ordförande och kassör för en tid av ett år 

 Magnus Sommansson valdes som vice ordförande. 

Henrik Solmenius valdes som kassör. 

§11                Val av styrelseledamöter för en tid av ett år 

Linda Nilsson, Oscar Strömgren och Saskia Thunnissen valdes som styrelseledamöter. 

§12                Val av styrelsesuppleanter 

 Finns inga förslag, lämnas vakant. 

§13                Val av 2 revisorer 

 Till revisor valdes Derek Logan och Christer Atterling. 

§14                Val av valberedning 

 Linda Nilsson och Henrik Solmenius valdes som valberedning. 

§15                Årsavgift för 2023 

 Mötet beslutade om följande medlemsavgifter för 2023 

 Junior  350kr/år 

 Senior 450kr/år 

 Familj 700kr/år 

§16                Inkomna förslag från medlemmar 

Att utse Stefan Karlstedt till hedersmedlem. Motivering: Stefan utses till 

hedersmedlem för allt det arbete han har lagt ner på att utveckla VTKs bokningssida 

vilken har varit helt avgörande för klubbens överlevnad. 

Mötet beslutade att utse Stefan Karlstedt till hedersmedlem samt att sätt upp en tavla 

i tennishallen där hedersmedlemmarnas namn samlas.  

§17                Mötets avslutande 

 Mötet avslutades. 

Sekreterare  

 

Linda Nilsson 

 

 

Justeras 

 

Christer Atterling   Magnus Sommansson  



 


