Protokoll Årsmöte 2021

Mötesdatum: 2021-03-28 kl 17.00
Plats: Tennishallen Billeruds TK
Typ av möte: Ordinarie Årsmöte
Kallade: Medlemmar i Billeruds TK (ca 50 st)
Närvarande:

§1 Årsmötets öppnande
§2 Val av mötes funktionärer.
- Ordförande
- Sekreterare :
- 2 justeringsmän:
§3 Mötet stadgeenligt utlyst
§4 Godkännande av dagordning.
§5 Verksamhetsberättelse för 2019
§6 Bokslut 2019 (se bilagor):
- Generella reflektioner:

§ 8 Revisionsberättelse§ 9 Ansvarsfrihet från styrelse.

§ 10 Behandling av inkomna motioner.

§ 11.Val för verksamhet 2020
- Ordförande 1 år - Förslag: Björn Emanuelsson
- 2 st ledamöter för 2 år - Förslag K-G Andersson, Torbjörn Edeskog
- 2 st ledamöter för 1 år - 1 st suppleant för ett år - 2 st revisorer för 1 år - Valberedning för 1 år - Per-Åke Grunnan
§ 12. Övriga frågor.
§ 13. Årsmötet avslutas.
Sekreterare

Ordförande

Per-Åke Grunnan

Björn Emanuelsson

Justeras

Justeras

Verksamhetsberättelse.
- Under perioden 20 Maj 2020 t.o.m 22 feb 2021 har styrelsen haft 5 st protokollförda möten.
Tennis, padel och bordtennisverksamhet
- Vi har idag Tennis, padel och bordtennis träning för barn och ungdomar 3 ggr i
veckan. Totalt så har vi 28 st ungdomar i träning vilket är rekord.
- Vi har sedan januari i år tagit över bordtennisverksamhet från bordtennisklubben
i Säffle. Bordtennisklubben har därmed lagt ner sin verksamhet.
- matchi.se fungerar väl och underlättar hantering av ströbokningar. Därmed så ser
vi att bokningarna har ökat successivt hela tiden, speciellt tack vare vår padelbana.
Anläggning
- Styrelsen hade beslutat att investera i ny padelbana inför höst-20. Denna anläggning installerades och trimmades in under Juli och Augusti. Vi kan nu se ett betydande resultat på ströbokningar och abonnemang vilket har lett till bra lönsamhet
och likviditet.
- Utomhus: Med tanke på mycket få bokningar på grusbanorna så började vi utesäsongen med att iordningställa enbart en grusbana, precis som året innan. Dels för
att spara pengar på material och vatten men också pga att grusbanor inte mår bra
av att INTE beträdas av spelare. Med facit i hand så fick bra bokningar under
sommaren utan klagomål.
- Styrelsen har också beslutat att bygga 2 padelbanor under våren, som ska vara belägna på de grusbanor som inte används. Efterfrågan på fler bokningsbara timmar
har drivit fram detta beslut.
- Vår uteanläggning ska också ha fler stängsel och grind för att kunna stänga till
vårt område. Målet är också att kunna kamera övervaka vår tomtmark.
- Styrelsen har också startat en process för att kunna bygga en padelhall med 2 eller
3 banor.

