
Kallelse till Årsmöte Ljungvalla Tennisklubb 2023 för alla våra medlemmar

Datum:    2023-03-01

Tidpunkt:    19:00

Plats:    Bruksgatan 2 ,244 30 Kävlinge /Digital länk kommer skickas ut

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

1.    Fastställande av röstlängd för mötet.

2.    Val av ordförande och sekreterare för

      mötet.

3.    Val av 2 protokolljusterare och rösträknare.

4.    Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.    Fastställande av föredragningslista.

6.    Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste

       verksamhets-/räkenskapsåret.

7.    Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-

 /räkenskapsåret.

8.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.    Fastställande av medlemsavgifter 2023

Junior:150kr (upp till 20 år, födda 2003 eller yngre)

Senior:200kr

Familj:450kr (bor på samma adress i samma hushåll)

65+: 150kr



10.    Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för     

 kommande verksamhets-/räkenskapsår.

11.     Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12.    Val av
a)  föreningens tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år;
                  (2022 Per Lundahl)

b)  val av 3 ledamöter i styrelsen för en tid av två år (2023-2024),  
2021-2022 Ricardo Machuca, Nicklas Jensen & Jenny Fridh
2022-2023: Dan Gillheim , David Ivarsson (avgår) , Johanna Andersson (avgår)

● Till Ledamöter väljs 2023-2024:
3 personer: __________ ,  __________ & ___________

● Utfyllnadsval ledamot 2023 (2 stycken)
Till kompletterande ledamöter 2022 väljs: __________ & ___________

Avgående ledamöter: Johanna Andersson & David Ivarsson

2021 valdes Dan Gillheim in som hedersledamot tills vidare.
Går in i styrelsen tills vi hittat annan permanent kassör.

c)  3 suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
(2022: Stefan Wessberg , Karin Fredholm (avgår) , Astrid Duwe)

d) en revisor jämte en suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens
ledamöter delta;
(2022:  Nils Renström & Mikael Frölich)

e) tre  ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande;
(2022: Per Lundahl  (ordf), Johanna Andersson  & (vakant)

f)  ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud (2022: ordförande
och kassör var för sig).

13.    Tack till avgående ledamöter  
David Ivarsson och  Johanna Andersson avgår som ledamot samt Karin Fredholm avgår som
suppleant.

14.    Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller
annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit
med i kallelsen till mötet.

* Hallprojektet
Hur långt har vi kommit och vi vill ha in synpunkter på vad våra medlemmar tycker hur vi skall gå
vidare



15.        Årsmötet avslutas

Protokolljusterare:

_________________ _________________


