
 
 

 

Tullinge Tennisklubb 
Box 23, 146 21 Tullinge 

Org. nr: 812800-4408 

 

 

 

Kallelse 

 
Årsmöte 

Tullinge Tennisklubb 
 

  

Datum Onsdagen den 22 mars 2023 
  

Plats Tullinge Tennisklubb 

  
Tid Klockan 19.00 

  

  

Vid årsmötet kommer följande punkter behandlas och 

protokollföras: 
 
  
1. Mötets öppnande samt fastställande av röstlängd 

 

  

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
 

  
3. Val av 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. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av 
ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår 
 

  
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det 

senaste verksamhets-/räkenskapsåret 
 

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

 
  

10. 
 

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
 

  

11. Val av 
• Två ledamöter i styrelsen för en tid av två år 
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• Två suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år 

• Två revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av 

ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta. 

• Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år 

  
12. Stadgeändring 

• 1§ Ändamål, föreslås ändras från: 

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med 
”Idrottsrörelsens verksamhetsidé́, vision och värdegrund” (1 kap RF:s stadgar, 
bilaga), med särskild inriktning att: Stimulera tennisintresset i alla åldrar och 
verka för en breddning av intresset för tennis bland ungdomar.  

Föreningen ska bedriva följande idrott: Tennis för medlemmar  

Föreningen ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en 
dopingfri idrott.  

Till: 

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med 
”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund” (1 kap RF:s stadgar, 
bilaga), med särskild inriktning att: 

Bredda tennisintresset i alla åldrar samt stimulera och utveckla tennisen i 
Tullinge. 

Föreningen ska bedriva följande idrott: Tennis  

Föreningen ska jobba för Trygg Tennis (hänvisning) i en miljö där alla får 
utvecklas efter sina förutsättningar. 

  

13. Uppdatering kring ombyggnation av hallen 

  

14. Övriga frågor 

  

15. Mötets avslutande 

 

 

Samtliga handlingar (verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, 
revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens 
förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande) finns tillgängliga 

för medlemmarna senast en vecka före årsmötet, både i hallen och på 
hemsidan. 
 


