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Agenda 
 

1 - Årsmötets öppnande 
Styrelsens ordförande för styrelseåret 2020 hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat. 
 

2 - Val av mötesfunktionärer för mötet 

Decision: Att jämte ordföranden justera protokollet 
Marie Fritzell 
Jim Berg  
Decision: Mötessekreterare 
Olivia Schlyter  
Decision: Mötesordförande 
Otávio Darefjell  
 

3 - Godkännande av mötets utlysning 

Decision: Mötet är behörigt utlyst  
 
Se separat bilaga: Årsmöte 2021 - Kallelse och dagordning 
 

4 - Fastställande av årsmötets röstlängd 

Röstlängden fastställs 
 
Se separat bilaga: Årsmöte 2021 - Röstlängd 
 

5 - Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs 
 
Se separat bilaga: Årsmöte 2021 - Kallelse och dagordning 
 

6 - Styrelsens verksamhetsberättelse 

Det har sammanfattningsvis varit ett år präglat av stark utveckling. Ekonomiskt har vi haft ett riktigt bra år, 
fortsätter vi såhär så ser det framöver väldigt bra ut. Verksamhetsberättelsen antas. 
 
Se separat bilaga: Årsmöte 2021 - Verksamhetsberättelse 
 

7 - Revisorernas berättelse 

Revisorerna har sammanfattat det med att styrelsen har gjort ett fantastiskt år. Föreningen har ökat intäkterna 
med en miljon mot föregående år, det gäller alla delar (junior, vux, shop, etc). Mycket är nog tack vare pandemin 
som har medfört ett ökat intresse för tennis och att folk spelat mer. Vi får hoppas att intresset håller i sig framöver 
även efter pandemin. 
 
Se separat bilaga: Årsmöte 2021 – RB 2020 802409-9155 (2021-02-12) 
Se separat bilaga: Årsmöte 2021 – ÅR 2020 802409-9155 (2021-02-12) 
Se separat bilaga: Årsmöte 2021 – Koncern 2021 

Date 2021-02-24 

Time 17:30 - 19:00 

Location Microsoft Teams Meeting; Järfälla TS - Klubbrum 

Present Otávio Darefjell, Lisa Stålspets, Marie Fritzell, Olivia Schlyter, Victor Abarca, Anita 
Börjesson, Berit Fredriksson, Cecilia Grepp, Henrik Arkeving, Ingemar Wallin, Jennifer 
Pettersson, Jim Berg, Lars-Börje Dorph, Mats Lundberg, Mikael Hansson, Roland Krywult, 
Tomas Lindström  

Absent  

Note Taker Olivia Schlyter 
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8 - Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Decision: Ansvarsfrihet beviljas  
 

9 - Fastställande av medlemsavgifter 

Decision: Junior 250 
Senior 500  
 

10 - Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget 

Decision: Årsmötet godkänner verksamhetsplan och budget  
 
Se separat bilaga: Årsmöte 2021 – Verksamhetsinriktning 
Se separat bilaga: Årsmöte 2021 – Budget 2021 
 

11 - Val av 

Se separat bilaga: Årsmöte 2021 – Nomineringar 
 
Valberedning 
Decision: För en tid av ett år 
Björn Stenqvist, sammankallande 
Annika Appeltoft 
Jörgen Petersson  
 
Revisorer och revisorssuppleanter 
Decision: För en tid av ett år 
Revisorer 
Peter van Lienden 
Magdalena Tull 
 
Revisorsuppleanter 
Ylva Hallin  
 
Suppleanter i styrelsen 
Decision: För en tid av ett år 
Tomas Lindström 
Jennifer Pettersson 
Simona Scaravella 
 
Ordinarie ledamöter i styrelsen 
Decision: För en tid av två år 
Lars-Börje Dorfh 
Cecilia Grepp 
 
För en tid av ett år 
Henrik Arkeving 
Olivia Schlyter 
Ingemar Wallin 

Ordförande 
Decision: Otávio Darefjell  

 

12 - Motioner och styrelsens förslag 

 
Se separat bilaga: Årsmöte 2021 – Ändring av stadgar 
 
Decision: Klubbens ordförande är ordförande i styrelsen. Klubbens styrelse består av ordföranden och minst två 
och högst sex ledamöter. Styrelsen ska bestå av kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör 
och övriga befattningshavare. Vid förhinder för ledamot ersätts ledamoten av suppleant. Om ledamot avgår i 
förtid ersätter suppleanten ledamoten för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte. 
Styrelsen är beslutsfattande då minst hälften av antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel 
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röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. 
Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.  
Decision: Valberedningen ska bestå av 3 ledamöter varav en är sammankallande. Valberedningen bör bestå av 
kvinnor och män. 
Valberedningen sammanträder när sammankallande eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. 
Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte och ska i detta arbete fortlöpande under 
verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete. 
Valberedningen ska senast två månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de 
vill kandidera för nästa mandattid, därefter ska valberedningen informera medlemmarna om eventuella 
avsägelser. Valberedningen ska upplysa medlemmarna om att de har rätt att inkomma med förslag på 
kandidater. 
Senast tre veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag, samt 
meddela namnen på de personer som i övrigt har föreslagits inför valberedningen. 
De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om.  
Decision: Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem. Arbetstagare inom klubben får dock 
inte väljas till ledamot eller suppleant av styrelsen, valberedningen eller till revisor eller revisorssuppleant i 
klubben.  
Decision: Järfälla Tennissällskap 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 
bereda medlemmarna tillfälle att spela tennis samt främja gott kamratskap och god idrottsanda. Föreningen ska 
motverka all form av diskriminering samt ta avstånd från all form av doping.  
 

13 - Övriga frågor 

Fråga kring kontaktmöjligheter mellan medlemmar och styrelsen lyfts. Hur kan medlemmar i klubben komma i 
kontakt med styrelsen för att exempelvis diskutera beslut som styrelsen fattat? Styrelsen tar det till sig och tittar 
på hur vi framöver på ett tydligare sätt kan hantera frågor från och kontakt med medlemmar. 
 

14 - Mötets avslutande 

Mötesordförande förklarar mötet avslutat, tackar för engagemanget under det gångna året och för deltagandet 
vid årsmötet. Avgående styrelseledamöter kommer att tackas av med en present. 
 
 
 
Vid protokollet    Mötesordförande 
 
 
__________________________  __________________________ 
Olivia Schlyter    Otávio Darefjell 
 
 
 
 
Justerare    Justerare 
 
 
__________________________  __________________________ 
Marie Fritzell    Jim Berg 
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