Protokoll fört vid årsmöte i Stockholm Allmänna Lawntennis Klubb (SALK) den
23 mars 2021. Mötet avhölls digitalt via TEAMS.
1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Martin Flink som hälsade alla varmt välkomna. Ett särskilt
välkomnande riktades till närvarande hedersmedlemmar; Morten Gierlöff och Robert
Roos.

2. Val av mötesfunktionärer
Till ordförande för årsmötet valdes Martin Flink.
Jan Dahlberg valdes till sekreterare för årsmötet.
Lisbeth Andersson och Mathias Ångström Duarte valdes till protokolljusterare tillika
rösträknare.

3. Fråga om mötets behöriga utlysande
Officiell kallelse till årsmötet anslogs i hallen och på hemsidan den 9 mars. Dessutom har
nyhetsbrev skickats ut där information om årsmötet tagits med. Information om årsmötet
har även lagts ut på klubbens sociala media. Mötet förklarade årsmötet stadgeenligt utlyst.

4. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes, se bilaga 1.

5. Styrelsens berättelse
Verksamhetsberättelsen tillhandahölls i sin helhet på klubbens hemsida.
Klubbchef Johan Porsborn redogjorde för det gångna årets verksamhet. Även om
verksamheten under året har präglats av den rådande pandemin, med följd att bl.a. SALK
Open ställdes in, har klubbens verksamhet i stort haft en fortsatt god utveckling.
Verksamheterna inom tennisskola, vuxenkurser, sign-in-träningar och divisionsspel är nu
större än någonsin.
Under ledning av sportchefen Simon Aspelin har utvecklingen av den sportsliga
verksamheten fortsatt under året med bl.a. start av en utvecklingsgrupp.
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Johan Porsborn redogjorde även för årets resultat. Tack vare ökade intäkter uppvisar
klubben ett positivt resultat för år 2020. De ökade intäkterna tillskrivs framförallt ett stort
ny-inflöde till kurser. Klubbens ekonomi är totalt sett mycket stabil med god soliditet och
ökande omsättning.

6. Revisorernas berättelse
Anders Meyer sammanfattade revisorernas granskning av klubbens ekonomi och bokslut.
Revisorerna tar upp klubbens fortsatt stabila balansräkning och goda kassa som bevis på
god skötsel av ekonomin vilket innebär en trygghet för verksamheten. Revisorerna
tillstyrker därmed att årsmötet fastställer resultat- och balansräkning samt att årsmötet
beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

7. Fastställande av resultat- och balansräkning
Årsmötet fastställde resultat- och balansräkning för år 2020.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen under det gångna
räkenskapsåret.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter för det kommande
verksamhetsåret
Årsmötet beslutade att styrelsen skall bestå av åtta ledamöter jämte ordföranden.

10. Val av
-

Ordförande i klubben, tillika styrelsens ordförande för nästkommande
verksamhetsår
Övriga styrelseledamöter och suppleanter för två respektive ett år
Två revisorer för nästkommande verksamhetsår
Två revisorssuppleanter för kommande verksamhetsår
Valberedning, tre ledamöter varav en sammankallande, för en tid av ett år

Valberedningen presenterade sig själva och sitt arbete för att få fram lämpliga
styrelsekandidater och gav därefter sitt förslag till styrelse för nästkommande
verksamhetsår.
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Valberedningens förslag för nästkommande verksamhetsår är:
Styrelse och revisorer

Mandattid

Förslag

Ordförande i klubben tillika
styrelsens ordförande, omval
Ledamot, ej val
Ledamot, ej val
Ledamot, ej val
Ledamot, ej val

2021
2020-2021
2020-2021
2020-2021
2020-2021

Martin Flink
Lucella Bergström
Mats Läckgren
Jan Dahlberg
Magnus Bohman

Ledamot, omval
Ledamot, nyval
Ledamot. nyval
Ledamot, nyval

2021-2022
2021-2022
2021-2022
2021-2022

Oskar Lundeberg
Josefin Hjertquist

Revisor, omval
Lekmannarevisor, omval
Revisorssuppleant, omval
Revisorssuppleant, omval

2021
2021
2021
2021

Anders Meyer
Carl Engelberth
Johan Grudet
Jonas Ceder

Gunilla Barrskog
Rikard Utkovic

Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.
Till valberedning föreslogs:
Valberedning
Valberedning, sammankallande, omval
Valberedning, omval
Valberedning, nyval

Mandattid
2021
2021
2021

Förslag
Lotta Ekberg
Marianne Bäärnhielm
Mikael Lenneryd

Årsmötet beslutade att utse valberedning i enlighet med förslaget.

11. Fastställande av inträdes- och årsavgifter
Årsmötet beslutade att årsavgiften för år 2022 skall vara desamma som tidigare (500 SEK
för seniorer och 250 SEK för juniorer).

12. Behandling av förslag från styrelsen eller av förslag som röstberättigad medlem lämnat
minst en vecka före mötet
Inga förslag har inkommit till årsmötet.
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13. Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet.

I samband med mötet skedde utdelning av utmärkelser enligt bilaga 2.

Vid protokollet

______________________
Jan Dahlberg

Justeras av

_________________________
Martin Flink

_________________________
Lisbeth Andersson

________________________
Mathias Ångström Duarte

Bilaga 1
Bilaga 2
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Bilaga 2.

Följande utmärkelser utdelades under årsmötet:
Marcus Wallenbergs vandringspris till bästa junior 2020, silverskål till flicka och silverpokal
till pojke:
Tilde Strömquist
För många fina prestationer i bland annat Elitserien och under Vintertouren.
Rafael Ymer
För starkt spel under 15-årsserien samt i internationella juniorturneringar.
Racketbrosch:
Lucella Bergström
För föredömligt arbete i Salks styrelse med bland annat kommunikationsfrågor, klubbens
riktlinjer och Salks ungdomsråd.
Louise Björkhager
För sitt stora engagemang som ansvarig för Salks damdivisionsspel samt för värdefulla
insatser under bland annat veteran-SM.
Beatrice Cedermark
För sitt stora bidrag i Salks styrelse och inte minst i klubbens Sportkommitté.
Anne von Perner
För betydelsefulla insatser som ansvarig för Salks damdivisionsspel.
Manschettknappar
Carl Ackered
För gediget arbete under en lång rad av år med klubbens tävlingsjuniorer och yngre löften.
Jan Dahlberg
För utomordentliga insatser under många år i Salks styrelse och som ansvarig för herrarnas
divisionsspel.
Anders Rosén
För mycket uppskattade insatser som tränare, tävlingsledare och banansvarig på Riksby.
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Per Schött
För många års förtjänstfullt arbete för Stockholm Open och Salk, senast i valberedningen.
Silvermärke:
Åsa Betcke
För förstklassigt arbete i Salks styrelse som bland annat klubbmästare och CTC-ansvarig samt
för sitt framgångsrika ordförandeskap i damklubben.
Per Nordberg
För ypperliga insatser i Salks styrelse under en lång rad av år med ansvar för bland annat
ekonomi- och sponsorfrågor.
Bengt Sundvall
För ett enastående engagemang både i bolagsstyrelsen och som sponsor till klubben under
ett stort antal år.
Hyllning:
Anita Carlsson
För att ha representerat Salk på bästa sätt på tävlingsbanan under oräkneliga år.
Madeleine Ljungfeldt
För sina många bidrag med att ytterligare lyfta upplevelsen i vår fina hall.
Oscar Tarantino
För sin föredömliga inställning och sätt att förmedla sitt stora tennisintresse.
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