
 

 

Medlemmarna  i  
 
 
 

   INGARÖ TENNISKLUBB 
 
    Inbjudes till 
 
    Årsmöte 2007 
 
Fredagen den 18 maj 2007 klockan 18.45 i kiosken vid Björkviks brygga 
 
Dagordning 
 
1. Mötet öppnas 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
3. Fastställande av dagordning 
4. Justering av röstlängden 
5. Frågan om mötets behöriga utlysande 
6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
7. Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat och balansräkning 
8. Revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
9. Propositioner från styrelsen  
10. Val av ordförande för två år 
11. Val av tre styrelseledamöter för två år 
12. Val av två revisorer samt en suppleant 
13. Val av två valberedningsledamöter för två år 
14. Beslut om maximerat medlemsantal 
15. Fastställande av årsavgift för 2008 
16. Fastställande av inträdesavgift för 2007 
17. Fastställande av styrelsearvode för 2007 
18. Förslag till budget 2007 
19. Motioner som i laga ordning tillställts årsmötet  
20 Övriga frågor 
21. Mötet avslutas 
 
I samband med mötet serveras kaffe. 
 
Vi hoppas att många medlemmar kommer till årsmötet och styrelsen önskar alla 
 
VARMT VÄLKOMNA  !!! 
 
Styrelsen för Ingarö Tennisklubb 
  



 

 

INGARÖ TENNISKLUBB 
 
   VERKSAMHETSBERÄTTELSE  
 
     FÖR 2006 
 
Styrelsen har haft följande sammansättning 
 

Ordförande   John Bohman 
Vice Ordförande  Åke Engström 
Sekreterare   Per-Olof Jacksson 
Kassör    Carina Löfgreen 
Ledamot   Håkan Arnstad 
Ledamot   Rolf Andersson 
Ledamot   Karin Bergman 
 

Revisor   Britt-Marie Guldbrand 
Revisor   Tiina Talari 
 

Revisorsuppl.   Caroline Andrén 
 

Valnämnd   Bertil Krakenberger  Sammankallande 
    Eva- Britt Casselryd 
    Bert-Ola Nordlander 
 
Under verksamhetsåret har styrelsen genomfört tre protokollförda sammanträden. Utöver detta har 
ett antal arbetsmöten hållits för att lösa praktiska frågor kring banornas skötsel samt verksamheten i 
övrigt. 
 

Medlemsantalet har under året varit 215 st. 8 nya medlemmar har tillkommit. En glädjande 
utveckling som vi hoppas och tror fortsätter. 
Vi har formellt inga vakanser , men styrelsen bedömer att det kommer inte vara några problem att ta 
in ett antal nya medlemmar. Frågan kommer att behandlas på årsmötet varvid medlemmarna har 
beslutanderätten. 
 

Årsavgiften har varit 200 kronor och inträdesavgiften 900 kronor. För nyckel till banorna debiteras 
75 kronor. Någon timdebitering har enligt tidigare beslut ej tillämpats. 
 

Beläggningen har varit i paritet med tidigare år, dvs.ca 700-800 timmar .Några nämnvärda 
reparationer av banorna har inte varit aktuellt. Vår anläggning är i mycket gott skick. 
 

I likhet med tidigare år har intresset för utpräglade tävlingsarrangemang typ KM varit mycket lågt. 
Således har någon sådan aktivitet inte förekommit. 
Däremot har vi genomfört den numera traditionsenliga buffén kombinerad med en dubbelturnering. 
Alltsammans under gemytliga former och av deltagarnas kommentarer att döma mycket uppskattat. 
Allt talar för en repris i sommar. 
 

Som vanligt har vår tränare Anders Asp varit hos några veckor. Enligt Anders har intresset varit på 
acceptabel nivå . Vår ambition är självklart att i någon form fortsätta/ utveckla verksamheten.  
Vi kommer att på årsmötet att redogöra för hur styrelsen vill hantera tränarfrågan. 
 

Vår ekonomi är stabil, vilket kommer att framgå av den detaljerade redogörelse som kommer att 
delas ut på årsmötet. 
 

Styrelsen har ambitionen att kunna erbjuda spelbara banor så fort vädret tillåter, förhoppningsvis i 
början på maj.  
 
Styrelsen för Ingarö Tennisklubb 



 

 


