Protokoll fört vid årsmöte för Uppsala
Tennisveteraner den 4 mars 2019 på restaurang
Latitude-59*:
Mötet öppnas av ordförande Anders Engvall.
2. Till ordförande för mötet väljes Anders Engvall. Till
sekreterare Matz Gustafsson och till justeringsmän samt
rösträknare väljes Ove Bergvall samt Klas Gregefalk.
3. Dagordning och kallelse till mötet godkännes.
4. Verksamhetsberättelsen föredras av ordförande.
Berättelsen godkännes med den ändringen att i punkten
Övrigt ändras årtal för sökt och beviljat föreningsbidrag till
2017. Därefter lägges berättelsen till handlingarna.
5. Bokslutet föredras av kassören. Godkännes och lägges
till handlingarna.
6. Revisionsberättelse föredras av revisorerna och lägges
till handlingarna.
7. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.
8. Till ordförande på 1 år väljes John-Erik Thun.
9. Till ledamöter på två år väljes Göran Rosén, Matz
Gustafsson och Åke Swahn.
10. Till revisorer på 1 år väljes Kjell Moberg och Magnus
Rune samt N-O Irwang som suppleant.
11. Till valberedning på 1 år väljes Anders Engvall och Rolf
Andersson med Anders som sammankallande.
12. Årsavgift för verksamhetsåret fastställes till oförändrat
150kr. Budgeten för året presenteras av kassören och
läggs till handlingarna.
13. Planering för 2019
1.

Vårdubbeln spelas under mars-april
Klubbmatch mot Sigtuna i Sigtuna, 2/4

Klubbmatch mot Västerås i maj
Klubbmatch mot Norrtälje i Uppsala i aug
Klubbmatch mot Sigtuna i Uppsala, oktober/november
Klubbmatch mot Örebro i Uppsala i nov
Novemberdubbeln spelas i november månad
Seriespel 70+ och 75+ matcher
Damaktivitet under hösten
Avslutningfest i december.
14. Övriga frågor
Klas Gregefalk redovisar föreningens ansökan om
föreningsbidrag för år 2018.
Anders Engvall och Rolf Andersson som avgår ur styrelsen
avtackas för sitt fina arbete. Även Klas Gregefalk avtackas
för sitt gedigna arbete med att söka föreningsbidrag för
föreningen. Kassören övertar nu detta arbete.
Nyvalde ordförande,John-Erik Thun, tackar för
förtroendet att leda föreningen det kommande året.
15. Mötet avslutas.
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