INGARÖ TENNISKLUBB

Medlemmar i INGARÖ TENNISKLUBB
kallas härmed till ordinarie årsmöte 2009
torsdagen den 21 maj klockan 18.00 i kiosken vid Björkviks brygga

Dagordning:
§1.
§2.
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§4.
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§6.
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§14.
§15.
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Mötet öppnas
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Justering av röstlängden
Frågan om mötets behöriga utlysande
Fastställande av dagordning
Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning
Revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Fastställande av medlemsavgifter för 2009
- årsavgift
- inträdesavgift
Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande
verksamhetsåret
Fastställande av styrelsens arvoden
Val av:
- två ledamöter för två år
- två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år
- tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, varav en ska vara
sammankallande
Propositioner (från styrelsen)
Motioner som i laga ordning inkommit (före mars månads utgång)
Övriga frågor
Mötet avslutas

Välkommen!
Styrelsen för Ingarö Tennisklubb

Information finns på www.ingaro.com.
Där kan ändring av adress göras och
e-post anmälas för billigare utskick!

INGARÖ TENNISKLUBB

Information från styrelsen
Tennisstart
Vi räknar med att banorna kommer att öppnas i början av maj.
Arbetshelger/Tennisbod
På 2008 års årsmöte togs ett beslut om att ordningsställa en bättre tennisbod än den som vi redan
har. Styrelsen har under året arbetat med frågan: Ska en ny köpas? Ska vi platsbygga en? Ska vi
köpa en byggsats? Vem ska göra arbetet? Efter moget övervägande har styrelsen kommit fram till
att den gamla boden ska flyttas, panela s om samt byggas ut med en veranda. Vi planerar två
arbetshelger, 16-17 maj samt helgen 23-24 maj. Du som är intresserad av att var med kan antingen
kontakta ordförande, Ove Engström, 070-305 21 16, eller bara komma förbi för att se vad du kan
hjälpa till med.
Damtennis
Vi i Ingarö Tennisklubb har sedan flera år en aktiv damsektion. Damerna spelar match varje torsdag
kväll. Du som är intresserad av att vara med och spela kan kontakta antingen Karin Bergman, 070542 22 42, eller Karin Sjöblom, 0709-840 160, så får du reda på när vi startar.
Tennisskola
Vi har en lång tradition av att ha tennisskola för juniorer (eller nybörjare) några veckor i juli. De
senaste två åren har Fredrik Wincrantz varit vår tränare, så även i år. Han kommer att vara hos oss
den 6 juli - 10 juli och den 13 juli - 17 juli. Tennisskolan är på förmiddagen
mellan klockan 09.00 och 12.00.
Anmälan sker till Fredrik via e- mail eller telefon. Kostnaden är 600 kronor per elev.
Fredrik Wincrantz, wincrantz@gmail.com, 0735 – 072710.
Privatlektioner
Under förra säsongen gav Jonas Lindberg, (tillika medlem) privatlektioner, som var mycket
uppskattade. Jonas kommer även i år att erbjuda privatlektioner. Informa tion kommer att finnas på
anslagstavlan.
Dubbelturnering med sommarfest 11 juli
Vår dubbelturnering med efterföljande buffé har blivit ett efterlängtat evenemang. År för år har fler
tävlat och fler kommit till festen. I år kommer dubbelturneringen att gå av stapeln lördagen den 11
juli. Om vädrets makter är emot oss spelar vi i stället på söndagen den 12 juli. Och skulle vi ha
alldeles för hemskt sommarväder får vi ta tävlingen nästkommande lördag, den 18 juli.
Klubb Mästerskap, KM
Förr i värden hade vi KM för damer, herrar, juniorer och veteraner på sensommaren. Vi kommer att
göra ett nytt försök i år. Du som är intresserad av att delta i KM får gärna höra av dig till Håkan
Arnstad, 070-519 53 28. Anslag kommer också att finnas på anslagstavlan vid bano rna.
Profilprodukter
Vi kommer att utöka sortimentet med följande:
Kepsar, och om intresse finns, slipovers. Mer information kommer under säsongen på anslagstavlan.
Ansvarig Carina Löfgreen, tfn 571 42962, 0708-505201.
Det finns ett fåtal klubbtröjor kvar, pris 200:-.
Information finns på www.ingaro.com.
Där kan ändring av adress göras och
e-post anmälas för billigare utskick!

