INGARÖ TENNISKLUBB
Styrelsen för Ingarö Tennisklubb vill för verksamhetsåret 2009 avge följande
verksamhetsberättelse;
Styrelsen har haft följande sammansättning
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Ove Engström
Per-Olof Jackson
Carina Löfgreen
Håkan Arnstad
Bert-Ola Nordlander
Karin Bergman ( del av verksamhetsåret )
Karin Sjöblom

Revisor
Revisor

Britt-Marie Guldbrand
Bo Eiserman
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Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Revisorsuppl.

Årsmötet valde ingen revisorsuppleant

Valnämnd

John Boman , sammankallande, Åke Engström samt Rolf Andersson
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Under verksamhetsåret har styrelsen genomfört 2 protokollförda sammanträden. Utöver detta har ett
antal arbetsmöten hållits för att lösa praktiska frågor kring banornas skötsel samt verksamheten i
övrigt.
Boden har målats och är så gott som färdig. En ny trappa samt enkel veranda kommer att färdigställas
under sommaren 2010
Vi har köpt ett antal nya bord och plaststolar samt nya vattenskrapor
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Dubbelturneringen blev åter en stor succé, antalet deltagare har aldrig varit mer än detta år, även
maten efteråt var mycket uppskattad.
Antalet medlemmar är i skrivandes stund 236.
Intresset för spel på våra banor är fortfarande mycket bra.
Fredrik Wincranz har även detta år haft hand om tennisskolan till alla deltagares stora glädje.
Vi har ännu inte klart med Fredrik inför kommande säsong, men hoppas att han även i sommar
kommer att driva tennisskolan.
Jonas Lindberg har bidragit med privata lektioner, som varit mycket uppskattat. Vi hoppas att han
även kommande säsong kommer att stå till medlemmarnas förfogande.
Vi även haft målardagar samt slyröjning på och runt banorna, styrelsen vill tacka de som ställde upp
och genomförde detta. ( Bert-Ola, Åke Engström, Pelle J, Carina och Mikael Löfgreen samt
ordförande )
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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 Ingarö tennisklubb

Kallelse >>>>>
All dokumentation liksom protokoll efter
årsmötet finns även på www.ingaro.com.
Där kan även adressändring göras.

Medlemmar i INGARÖ TENNISKLUBB
Kallas härmed till ordinarie årsmöte 2010

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
.
3. Justering av röstlängden
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4. Årsmötets behöriga utlysande
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Lördagen den 29 maj klockan 10.00 i restauranten Återvall

5. Fastställande av dagordningen
.
6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

7. Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning
8. Revisionsberättelse
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9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Fastställande av medlemsavgifter för 2011

11. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för 2010
12. Fastställande av styrelsens arvoden

Av ordförande för 2 år
 3 ordinarie ledamöter för 2 år.( Carina, Bert-Ola N, Pelle J har suttit i 2 år ).
 2 revisorer för ett år.
 Valberedning för 1 år ( ink. sammankallande)
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13. Val

14. Motioner ( inkommit till styrelsen senast 15 maj )
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15. Övriga frågor

Välkommen
Styrelsen

Verksamhetsberättelse >>>>>
All dokumentation liksom protokoll efter
årsmötet finns även på www.ingaro.com.
Där kan även adressändring göras.

