
Föredragningslista vid Djursholms Tennisklubbs årsmöte 
onsdagen den 26 maj 2021 kl 19.00 på hallens banor 5 och 6 

 
1. Mötets öppnande. 
2. Val av årsmötesordförande och sekreterare. 
3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare. 
4. Fråga om mötets behöriga utlysande. 
5. Röstlängd. 
6. Fastställande av föredragningslista. 
7. Framläggande och presentation av årsredovisning för 2020 samt kort 

redogörelse av ordförande samt klubbchef om klubbens planer framåt 
8. Revisorernas berättelse. 
9. Fråga om fastställelse av resultat- och balansräkningarna. 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2020. 
11. Fastställelse av årsavgifter och engångsavgifter. 
12. Fråga om antalet styrelseledamöter.  

• Valnämnden föreslår 8 med 2 suppleanter. 
13. Val av styrelseordförande på 1 år.  

• Valnämnden föreslår Ulf Rosberg. 
14. Val av vissa övriga styrelseledamöter.  

• Plats för val finns för 4 ordinarie och 1 suppleant.  
• Valnämnden föreslår beträffande ordinarie ledamöter omval av Ulf Aspenberg, 

Anders Björkman och Erik Mitteregger samt nyval av Gustaf Hesselman 
(ersätter Stefan Malmqvist). Vidare föreslås omval av Martin Rönnlund som 
suppleant. I samtliga fall avses 2 år. 

15. Val av revisorer och suppleanter för en tid av 1 år.  
• Valnämnden föreslår omval av samtliga, d v s som ordinarie aukt revisorn 

Roger Ehrman och Hans Fletcher och som suppleanter Küllike Ullman och 
Per Westman. 

16. Val av valnämnd.  
• Plats för val finns för 2 ledamöter, vidare ska den ledamot väljas som ska vara 

sammankallande på 1 år.  
• Föreningens styrelse föreslår omval av Ewen Macpherson och Carina Tandan 

på 2 år samt omval av Björn Hallman som sammankallande på 1 år. 
17. Styrelsens förslag till stadgeändring för att inrymma padel.  

• Styrelsen föreslår att stadgarnas Ändamål kompletteras så att första 
meningen får följande lydelse: ”Med kvalitet erbjuda individuellt anpassad 
tennisverksamhet med socialt utbyte för alla åldrar samt bedriva därmed 
förenlig verksamhet.” Nytt är ”samt … verksamhet”.  

• Stadgeändring kräver att minst två tredjedelar av antalet avgivna röster 
biträder beslutet. 

18. Styrelsens förslag för beslut på årsmötet 
• Under förutsättning att årsmötet först beslutat om stadgeändring som ger plats 

för padelverksamhet – beslutar följande: ”Årsmötet beslöt att bemyndiga 
styrelsen att, via Djursholms Tennisklubb Fastighets AB, bygga ut hallen så 
att tre padelbanor med erforderliga biytor inryms.” Beslutsunderlag härför har 
hållits tillgängligt på föreningens hemsida mer än två veckor före årsmötet. I 
detta underlag framgår – utöver padelrelaterat – även styrelsens övervägda 
renoveringar och ombyggnader i övrigt. 

19. Behandling av eventuella förslag från medlem som inlämnats minst 10 dagar 
före årsmötet. 

20. Avtackning av Stefan Malmqvist, som nu lämnar styrelsen. 
21. Eventuella övriga frågor. 
22. Mötet avslutas.  


