Medlemmarna i

INGARÖ TENNISKLUBB
kallas härmed till ordinarie årsmöte 2008
fredagen den 16 maj 2008 klockan 19.00 i kiosken vid Björkviks brygga
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Mötet öppnas
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Fastställande av dagordning
Justering av röstlängden
Frågan om mötets behöriga utlysande
Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat och balansräkning
Revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Propositioner från styrelsen / Förslag angående utbyte av förrådsbod
Val av ordförande för två år
Val av tre styrelseledamöter för två år
Val av två revisorer samt en suppleant
Val av två valberedningsledamöter för två år
Beslut om maximerat medlemsantal
Fastställande av årsavgift för 2009
Fastställande av inträdesavgift för 2008
Fastställande av styrelsearvode för 2008
Förslag till budget 2008
Motioner som i laga ordning tillställts årsmötet
Övriga frågor
Mötet avslutas

Vi hoppas att många medlemmar kommer till årsmötet och styrelsen önskar alla
VARMT VÄLKOMNA !!!
Styrelsen för Ingarö Tennisklubb

Information finns på www.ingaro.com.
Där kan även ändring av adress göras!

INGARÖ TENNISKLUBB
Verksamhetsberättelse avseende år 2007
Styrelsen har haft följande sammansättning
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Sammankallande

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 225 st. 13 nya medlemmar har tillkommit. En glädjande
utveckling som vi hoppas och tror fortsätter.
Vi har formellt inga vakanser, men styrelsen bedömer att det finns plats för nya medlemmar. Frågan
kommer att behandlas på årsmötet varvid mötet har beslutanderätten.
Årsavgiften har varit 250 kronor och inträdesavgiften 900 kronor. För nyckel till banorna debiteras
75 kronor. Någon timdebitering har enligt tidigare beslut ej tillämpats.
Styrelsen har noterat att våra banor under säsongen 2007 utnyttjats i högre grad än föregående år.
En glädjande utveckling som vi hoppas fortsätter. På samma sätt som tidigare har vi även 2007
bedrivit träning i första hand för barn. Tränare har varit Fredrik Wincrantz. Han har bedrivit sin
verksamhet på ett uppskattat sätt och vår ambition är att anlita honom även kommande säsong.
Våra banor är i mycket bra skick, några nämnvärda reparationer har inte varit nödvändiga.
Enligt årsmötesbeslut 2007 fick styrelsen i uppdrag att utreda klubbens möjligheter att byta ut den
gamla redskapsboden. Styrelsens förslag enligt bifogad bilaga.
På samma sätt som under 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 traditionella buffén kombinerad med en dubbelturnering.
Alltsammans under gemytliga former och av deltagarnas kommentarer att döma mycket uppskattat.
Kommer att upprepas 2008.
Vår ekonomi är god. Redovisas i detalj på årsmötet.
Vi hoppas kunna erbjuda spelbara banor i början på maj.
Styrelsen Ingarö Tennisklubb
Information finns på www.ingaro.com.
Där kan även ändring av adress göras!

INGARÖ TENNISKLUBB
Förslag till nytt hus vid våra tennisbanor
Enligt beslut på tennisklubbens årsmöte 2007 fick styrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna
för ett utbyte av den gamla redskapsboden som under vintertid i många år fungerat som förråd för
nät, stolpar, cykelställ och div verktyg etc.
Styrelsen har behandlat uppdraget utifrån följande utgångspunkter:
1) Vilka behov skall tillgodoses med hjälp av en byggnad i anslutning till våra banor,
hur stort skall huset vara, vilken standard kan anses vara rimlig etc.?
2) Hur skall projektet hanteras rent praktiskt? Skall vi själva genom medlemmars insatser
genomföra det hela eller skall vi låta hantverkare utföra arbetet? Som framgår enl. nedan blir
det en märkbar skillnad på kostnader vilket alternativ som vi väljer.
3) Hur mycket kan vara rimligt att investera utan att anstränga vår nuvarande stabila ekonomi
alltför hårt.
4) Hur löser vi finansieringen? Beror självklart på vilka svar ovanstående frågor ger.
Styrelsens uppfattning ang. ovanstående frågor
De behov som skall tillgodoses är i första hand att vinterförvara nät ,stolpar, vattenskrapor,
domarstolar, mindre bänkar, div. verktyg, sopborstar, cykelställ mm. Huset kan även sommartid
användas för vår tränare att uppehålla sig dåligt väder,, kanske vila lite mellan träningspassen.
Försett med lite enklare möbler även för styrelsen för t.ex. möten, i samband med arbete vid
banorna etc. Behov som kan lösas med ett hus på 15 kvm. Kan idag uppföras utan byggnadslov.
Som rimlig standard anser styrelsen att huset bör vara isolerat och försett med fönsterluckor.
Beträffande hur projektet kan genomföras föreligger två möjligheter:
• Genom eget arbete
• Genom att upphandla av någon entreprenör
Styrelsen bedömer möjligheten att genom eget arbete genomföra projektet som klart realistisk.
Någon form av ersättning till de som ställer upp bör utgå, ersättningens form och storlek föreslås
avgöras av styrelse.
Kalkyl för båda alternativen
Alternativ “Eget arbete“
Alternativ “Entreprenör “

ca 70-80 tusen färdigt hus
ca 140 - 160 tusen färdigt hus

Aktuell ekonomisk ställning
Behållning idag
Beräknade intäkter 2008 (årsavgifter, inträdesavgifter)
Totalt

ca 35 000
ca 55 000
90 000

Styrelsens förslag till beslut
• Vi anser att ett hus på 15 kvm täcker våra behov.
• Vi genomför projektet i egen regi genom medlemsinsatser.
• Val av hus hanteras av styrelsen inom ramen för kostnadskalkylen.
• För att inte äventyra likviditeten tas ca 40 000 kronor av disponibla medel i anspråk, resten med
hjälp av ett lån.
• Årsmötet föreslås ge styrelsen mandat att ta ett lån på maximalt 40 000 kronor. Vi föreslår att
lånet amorteras på fyra år, kan ev göras på kortare tid beroende på framtida ekonomi.
• En tidplan för genomförandet bör fastställa att huset skall vara klart senast till säsongen 2009.
Styrelsen Ingarö Tennisklubb
Information finns på www.ingaro.com.
Där kan även ändring av adress göras!

