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Protokoll från årsmöte Skurups BTK 19/5 2015 Kl 19.00 
 

 Röstlängd 

 Christian Bergman  

Lars-Erik Nilsson                                                

 Sonja Nilsson                                                                       

 Martin Nordström 

Annica Norgren 

Christer Persson 

 Ingvar Persson 

 Tobias Svensson 

 Caroline Tanska 

 Tome Tanski 

 Magnus Tuvesson 

 Johnny Christiansen 

 Rodney de la Garza 

 Jonas Gustafsson 

 Bo Håkansson 

 Thomas Håkansson 

 Leif Johansson 

 Henrik Larsson 

 Putte Lasson 

 Christina Nilsson 

  

  

   

1. Mötet förklarades som öppnat av styrelsens ordförande. 

2. Fastställande av röstlängd, 20 deltagare. 

3. Till mötet valdes Ingvar Persson till ordförande och Henrik Larsson till sekreterare. 

4. Rodney de la Garza valdes till protokolljusterare och rösträknare. 

5. Mötet ansågs behörigt utlyst. Mötet utlystes korrekt via hemsida och anslagstavla den 24/4. 

6. Föredragningslista fastställdes och godkändes. 

7. a) Verksamhetsberättelsen lästes igenom och godkändes. 

   

b) Förvaltningsberättelsen (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret 

godkändes. 

 

8. Kassör Christian Bergman läste upp revisionsberättelsen som därefter godkändes. 

9. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen avsåg. 

 

10. Medlemsavgiften kommer framöver att bli 150:- per år. För familj 250:- per år. 

Därefter tillkommer träningsavgift enligt nedan: 

Nybörjare 200:- per termin för träning en gång per vecka 

Fortsättningsgrupp 300:- per termin för träning två gånger per vecka 

Tävlingsgruppen 400:- per termin för träning tre gånger per vecka 
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Motionär 500:- per år  

Pensionärer 500:- per år  

 

Licensavgifter kommer framöver ej att ingå i medlemsavgiften. Dock kommer 

D-licenser att ingå. 

 

11. Verksamhetsplanen för 2015-2016 godkändes. Budgeten överlåtes till styrelsen.  

 

12. Inga motioner inlämnade. 

 

13. a) Till föreningens ordförande på en tid av ett år valdes Ingvar Persson som meddelade att  

det var sista året som ordförande. 

b) Till föreningens vice ordförande på en tid av ett år valdes Jonas Gustafsson. Ingemar 

Johansson har avböjt omval. 

c) Till föreningens sekreterare på en tid av ett år valdes Henrik Larsson. 

d) Till föreningens kassör valdes på en tid av ett år Christer Persson.     

e) Till tre ledamöter i styrelsen för en tid av ett år valdes Putte Lasson, Ingemar Johansson 

och Thomas Håkansson. Leif Johansson har avböjt omval. 

 f) Två suppleanter i styrelsen med dem för fastställd turordning för en tid av ett år valdes  

 Fredrik Norgren och Lars-Erik Nilsson. Pearl Lövgren har avböjt omval.  

g) Till revisor på en tid av ett år valdes Lars-Åke Nilsson. Till revisorsuppleant på en tid av 

ett år valdes Kent Svensson. 

h) Till tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år valdes Magnus Tuvesson, Fredrik 

Norgren samt Johnny Christiansen. 

i) Sportchefsuppdraget ligger på styrelsen. 

 

14. Firman tecknas av Ingvar Persson och Christer Persson var för  

sig. 

 

15. Det beslutades att Skurups Pingisklubb ska upphöra. 

 

16. Det beslutades att en startavgift per tävling ska vara avgiftsfri. SM och Riks Topp 12 ska  

vara helt avgiftsfria. 

 

17. Skurups BTK kommer att bestå av ett damlag i pingisligan, ett herrlag i div. 4 och två  

herrlag i div. 5. Thomas Håkansson kommer att leda div. 4 laget och Martin Nordström  

ett av div. 5 lagen. 

 

18. Övriga frågor: 

 Sparbanksloopen planeras till den 8-9 augusti. 

 DM planeras till den 7-8 november 

 Actionspelen planeras till den 16-17 april 2016. 

 Föräldramöte planeras att genomföras. 

 Hallen är öppen onsdagar kvällar juni månad ut. 

 Avslutning planeras till den 4 juni. 

 

19. Mötet förklarades avslutat av ordförande. 

 

Vid protokollet     Justeras 

 

 

Henrik Larsson     Rodney de la Garza 

Sekreterare, Skurups BTK 


