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PROTOKOLL FRÅN DJURSHOLMS TENNISKLUBBS ÅRSMÖTE 
DEN 25 MARS 2020 

 
1. Styrelsens ordförande, Mårten Forste, hälsade de närvarande välkomna till årsmötet och 

förklarade detta inlett. 
 

2. Beslöts att till ordförande för årsmötet välja Per Åhlgren samt till sekreterare Ulf 
Aspenberg. 
 

3. Beslöts att till protokolljusterare, tillika rösträknare, välja Ulf Bennetter och Magnus 
Heijkenskjöld. 
 

4. Kallelse till årsmöte skall annonseras via hemsida och digitalt nyhetsbrev till 
medlemmarna senast 14 dagar före mötet samt anslås i tennishallen. Så hade också skett. 
Beslöts att godkänna årsmötets utlysande. 
 

5. Beslöts att röstlängd skulle upprättas om så skulle bli erforderligt. 
 

6. Beslöts att fastställa den i förväg tillgängliga föredragningslistan. 
 

7. Styrelsens årsredovisning för 2019 med verksamhetsberättelse, resultat- och 
balansräkningar samt revisionsberättelse hade funnits tillgängliga för medlemmarna 
under drygt två veckor. Detsamma gällde motsvarande uppgifter för helägda Djursholm 
Tennisklubb Fastighets AB liksom ett sammandrag av resultat- och balansräkningar för 
klubben och bolaget tillsammans. 
 
Mårten Forste och Mats Wielbass kommenterade verksamheten. Ulf Aspenberg 
redogjorde för klubbens, inkl fastighetsbolagets, ekonomi. 
 

8. Revisorernas berättelse över årsredovisningen och styrelsens förvaltning under 2019, 
liksom motsvarande för helägda Djursholms Tennisklubb Fastighets AB, redovisades 
av Ulf Aspenberg . 

 
9. Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningarna för år 2019 samt att resultatet skulle 

läggas till balanserade vinstmedel. 
 

10. Beslöts att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
  

11. Beslöts att medlemsavgifterna skulle vara oförändrade för 2021, alltså för seniorer 600 
kronor per år, för juniorer 400 kronor per år och för familj 1.400 kronor per år. Avgiften 
för ständigt medlemskap skulle vara 4.000 kronor. 
 

12. Beslöts att styrelsen ska bestå av ordföranden jämte sju övriga ledamöter med två 
suppleanter. Ordföranden väljs enligt stadgarna på ett år, övriga ledamöter jämte 
suppleanter på två år. 
 

13. Årsmötet 2019 omvalde Mårten Forste till ordförande på ett år, omvalde Ulf Aspenberg 
till ledamot på två år samt nyvalde Anders Björkman och Erik Mitteregger till ledamöter 
på två år. Som styrelsesuppleant valdes Martin Rönnlund på två år. 
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Inför årsmötet 2020 hade Mårten Forste, Philip Heilbrunn, Annika Juhlin, Louise 
Mehkri och Lisa Sandefelt avböjt omval. 
 

14. På förslag av valnämndens sammankallande, Björn Hallman, beslöts att 
 

- Nyvälja Ulf Rosberg som ordförande på ett år 
- Omvälja Maria Hägerdahl som ledamot på två år 
- Nyvälja Louise Dufwa, Stefan Malmqvist och Jacob Schlawitz som ledamöter på 

två år 
- Nyvälja Fred Ridderstad som styrelsesuppleant på två år 

 
15. Beslöts, på Björn Hallmans förslag, att omvälja aukt. revisorn Roger Ehrman samt Hans 

Fletcher som revisorer samt omvälja Küllike Ullman och Per Westman som 
revisorssuppleanter, i samtliga fall på ett år. 

 
16. Vid årsmötet 2019 omvaldes Björn Hallman samt nyvaldes Ewen Macpherson och 

Carina Tandan sam ledamöter av valnämnden, i samtliga fall på två år. Inför årsmötet 
2020 hade Sten Häger avböjt omval.  
 
Årsmötet beslöts att 
- Nyvälja Lisa Sandefeldt som ledamot av valnämnden på två år 
- För att från årsmötet 2021 komma i fas med stadgarnas föreskrift, att två ledamöter 

ska väljas vid varje årsmöte, omvälja Björn Hallman fram till årsmötet 2022 
- Omvälja Björn Hallman som sammankallande i valnämnden fram till årsmötet 2021 

 
I anslutning härtill anförde Maria Hägerdahl att årsmötet borde ge valnämnden i 
uppdrag att aktivt arbeta för att styrelsen ska representera hela tennisklubbens 
medlemskader, både gällande ålder och kön, samt ge styrelsen i uppdrag att arbeta fram 
en process för att utse medlemmar till valberedningen inför nästa årsmöte. 

 
17. Då inga övriga frågor förevar, tackade ordföranden för visat intresse och förklarade 

årsmötet avslutat. 
 
 
                 Vid protokollet                         Mötets ordförande 
 
 
 
                 Ulf Aspenberg                             Per Åhlgren 
 
                     Justeras                                      Justeras 
 
 
                 Ulf Bennetter                        Magnus Heijkenskjöld 
 
            Bilaga till protokollet: Årsredovisning för 2019 med revisionsberättelse. 
 
 
                   
 




