
 
 
 
 

KALLELSE och DAGORDNING för föreningen Jönköpings Tennisklubb, 826000-7342 
 

Årsmöte den 23 mars 2023, kl. 18.00 – 20.00, på Racketcentrum 
 
KALLELSE 
 
Härmed kallas medlemmarna i föreningen Jönköpings Tennisklubb till årsmöte den 23 mars 2023.  
 
Förslag på dagordning enligt nedan. Medlem som vill tillföra ärende till dagordningen ska senast 16 mars 2023 
anmäla ärendet till Martin Gunnarsson (martin.gunnarsson@ifs.com) och Kristoffer Jacobsson 
(kristofferjacobsson1@gmail.com). 
 
Välkomna! 
 
DAGORDNING 
 
1. Val av funktionärer för årsmötet 
 
a) Val av mötesordförande 
 
Valberedningens förslag: Föreslås att Martin Gunnarsson väljs till ordförande för mötet. 
 
b) Val av mötessekreterare 
  
Förslag: Föreslås att Kristoffer Jacobsson väljs till sekreterare för mötet. 
 
c) Val av justerare 
 
Förslag: Föreslås att Anna Hoff väljs till justerare av protokollet. 
 
2. Fråga om årsmötet blivit utlyst i behörig tid och ordning 
 
Kallelse har offentliggjorts på föreningens hemsida, www.jonkopingstennisklubb.se, samt har meddelande 
skickats via klubbens Instagramkonto. Detta har skett tidigare än tre veckor före årsmötet. 
 
3. Fastställande av röstlängd 
 
Förslag: Förteckning över närvarande medlemmar upprättas och förteckningen över närvarande medlemmar 
används som röstlängd. 
 
 
 
 



 
4. Fastställande av dagordning  
  
5. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för verksamhetsåret 2022 (inklusive godkännande 

av årsredovisning för 2022 och disponering av vinstmedel) 
  
Föreningens kassör, Andreas Kamph, ger en översiktsbild och Håkan Carebro, i egenskap av föreningens revisor, 
uttalar sig.  
 
6. Fråga om styrelseledamöters ansvarsfrihet 
  
Under verksamhetsåret 2022 har följande personer varit styrelseledamöter: 
 
Martin Gunnarsson, ordf 
Andreas Kamph, kassör 
Paulina Zar 
Håkan Svensson 
Anna Hoff 
Sara Davidsson 
Kristoffer Jacobsson, sekr 
 
7. Medlemmarnas motioner 
 
8. Medlemsavgift 2023 
 
Styrelsens förslag: Medlemsavgifter för verksamhetsåret 2023 kvarstår oförändrade.  
 
Medlemsavgift för verksamhetsåret 2024 föreslås som följer:  
 
Familj – 800 kr 
Junior – 350 kr 
Senior – 450 kr 
 
Medlemmar betalar det lägsta av familjeavgiften och samlade medlemsavgifter för familjemedlemmar. 
 
9. Hantering och förvaltning av köpeskillingen för den genomförda försäljningen av byggnad och 

tomträtt 
 

Föreningen har nu erhållit den köpeskilling, som utgör föreningens andel vid Jönköpings Racketcentrum 
Ekonomisk förenings försäljning av byggnad och tomträtt (i enlighet med årsmötets tidigare beslut).  
 
Styrelsen föreslår att årsmötet fattar beslut om följande: 
 

a) Syftet (användningsområde), 
b) Medelsförvaltning/placering, samt 
c) Mandat till styrelsen: 

- att genomföra medelsförvaltning/placering enligt årsmötets beslut i b) ovan,  
- att årsmötet, inom ramen för detta mandat, överlåter till styrelsen att identifiera och besluta om 
placeringen på sätt som styrelsen anser mest lämpat, samt 
- att styrelsen äger rätt att förändra formen för medelsförvaltning/placering beroende på 
omvärldsfaktorer som kan komma att förändra den ursprungliga bedömningen och beslutet om 
medelsförvaltning och placering. 

 
Vad gäller a) ovan föreslår styrelsen att föreningens andel av köpeskillingen i första hand ska användas till 
föreningens ungdomsverksamhet och i andra hand som reserv att användas om föreningens finansiella 
ställning äventyras. Avkastningen från placeringen av föreningens andel av köpeskillingen ska 
återinvesteras eller användas för det syfte som årsmötet beslutar. 



 
Vad gäller b) ovan anser styrelsen att föreningens andel av köpeskillingen antingen kan förvaltas på 
räntebärande konto eller genom placering i fondandelar. Med tanke på rådande inflationslöge är det 
styrelsens förslag att andelen för närvarande placeras i fondandelar. 
 
Vad gäller c) ovan efterfrågar styrelsen årsmötets mandat att – i enlighet med årsmötets beslut i a) och b) 
ovan genomföra den placering och förvaltning som årsmötet beslutat på sätt som styrelsen, baserat på 
sådan information som styrelsen har haft tillgänglig vid placeringstillfället, finner lämplig. Inom ramen för 
detta mandat söker styrelsen även årsmötets godkännande att löpande under verksamhetsåret utvärdera 
och, om styrelsen finner det nödvändigt, förändra placeringsform om omvärldsfaktorer negativt påverkar 
det initiala placeringsbeslutet. 

 
10. Val av styrelsen för kommande period intill nästa årsmöte 
 
Martin Gunnarsson, Kristoffer Jacobsson och Håkan Svensson har meddelat att de avböjer omval.  
 
Valberedningens förslag:  
 
Anna Hoff och Sara Davidsson valdes vid årsmötet i mars 2022 för en mandatperiod på två år. 
 
Omval av: 
Paulina Zar 
Andreas Kamph 
 
Nyval av: 
Viktor Thorén  
Alexandra Gavrisyuk 
Ewa Qvarnström 
Ovan nyval avser en mandatperiod på två år. 
 
Valberedningen föreslår att Anna Hoff väljs till ordförande och att Paulina Zar väljs till vice ordförande. Vidare 
föreslås att Sara Davidsson väljs till sekreterare och att Andreas Kamph kvarstår som kassör. 
 
11. Övriga val 
 
a) Revisor och revisorssuppleant 
 
Valberedningens förslag: Håkan Carebro 
 
b) Valberedningens ledamöter 
 
Nicolas 
Mia Sjödell 
 
12. Atterströms Minnesfond 
 
Mottagaren av stipendiet utses av tränarna och mottagaren tillkännages vid årsmötet. 
 
13. Övriga frågor 
 
Information från styrelsen om sponsring – nya sponsorkontrakt! Småländska Städ – bansponsor för en inomhus- 
och en utomhusbana i två år! Banorna namnges med Småländska Städ och det kommer också anges i 
bokningen i MatchI. Länsförsäkringar i grundpaketet i tre år. 
 
14. Årsmötets avslutande 
 
 


