
Kallelse till Påvelunds TBK:s årsmöte 

torsdag 9 mars 2017, kl. 19.00 

i Önnereds handbollshalls konferensrum 
 
* Anmälan till årsmötet 

Behövs ej göras, men man ska vara på plats senast kl 18.50 den 9 mars i Önnereds 

handbollshalls konferensrum för att bli inskriven som röstberättigande. Endast medlemmar i 

PTBK är röstberättigade. 

 

* Verksamhetsberättelse mm 
Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelse, verksamhetsplan 

med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finns 

tillgängliga på anslagstavlan vid PTBK:s entré senast 2 mars. Allt detta kommer också att 

vara upptryckt till själva årsmötet 9 mars.  

 

* Valberedningens förslag till styrelse 

Bifogas på nästa sida. 

Vid frågor och förslag beträffande styrelsens sammansättning hänvisas till Mårten Wikforss, 

valberedningens ordförande. Wikforss telnr är 0705-59 11 49. 
 

 

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! 

 

 
 

 

 

 

 

 



Valberedningens förslag till styrelse för PTBK 2017-2018 

 

Valberedningen för Påvelunds Tennis- och Badmintonklubb föreslår årsmötet den 9 mars att 

välja följande styrelse: 

 

Ordförande för en tid av 1 år:  

Thomas Dahl (sittande) 

 

3 styrelseledamöter för en tid av 1 år: 

Stefan Brocker (sittande) 

Lena Dyfverman (nyval) 

Mikael Nilsson (sittande) 

 

2 styrelseledamöter för en tid av 2 år: 

Helena Colliander (sittande sekreterare) 

Taus Wolfsberg (sittande) 

 

Den tredje ledamoten med tvåårigt mandat är Lars Rifve som valdes för en tid av 2 år redan 

vid årsmötet 2016 och som således sitter kvar till årsmötet 2018.  

 

2 suppleanter för en tid av 1 år: 

Stellan Björnesjö (sittande) 

Karin Langer (nyval) 

 

Det är valberedningens uppfattning att nuvarande styrelse gjort ett bra arbete med att förbättra 

klubbens dåliga ekonomi och att flera av dagens ledamöter därför bör få förnyat förtroende. 

Mot bakgrund av klubbens ekonomiska problem och behovet av fortsatt förstärkning av 

klubbens finanser, anser valberedningen också att en förnyelse av styrelsen bör göras 

successivt. Detta är skälet till att beredningen föreslagit att 2 av styrelsens nuvarande 

ledamöter skall ges mandat på 2 år (Taus Wolfsberg och styrelsens nuvarande sekreterare 

Helena Colliander). Genom en sådan gradvis förnyelse tryggas kontinuitet i det viktiga arbetet 

med att få klubben på fötter igen ekonomiskt. 

 

De 2 nya ledamöter som föreslås, Karin Langer och Lena Dyfverman, tillför styrelsen 

kunskaper inom ekonomi och entreprenörskap och är båda verksamma inom klubbens 

damtennissektion. En närmare presentation av de föreslagna ledamöterna och hur 

valberedningen resonerat vid framtagandet av sitt förslag, kommer att göras vid årsmötet. 

 

 

Mårten Wikforss, ordförande valberedningen 

Birgitta Westin, ledamot av valberedningen 

Bo Ahlbom, ledamot av valberedningen 

 

 

 

 

 

 

 



Föredragningslista 
 

Påvelunds TBK:s årsmöte 9 mars 2017 
 

1. Fastställande av röstlängd för mötet. 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

3. Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet. 

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

5. Fastställande av föredragningslista för mötet. 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste 

verksamhets- och räkenskapsåret.  

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och 

räkenskapsåret.  

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

9. Fastställande av medlemsavgifter för 2018. 

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan (budget) för 

kommande verksamhets- och räkenskapsår. Budgeten fastställdes på medlemsmöte i 

november 2017.  

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.  

12.  Val av: 

a) Föreningens tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år; 

b) Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år; 

c) Två suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år; 

d) Två revisorer jämte en suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte 

styrelsens ledamöter delta; 

e) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en utses till ordförande; 

f) Ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud. 

 

13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större 

ekonomisk eller annan större betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte 

fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet. 

 

14.  Mötet avslutas. 

 

 

 

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelse, verksamhetsplan 

med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finns 

tillgängliga på anslagstavlan vid PTBK:s entré senast 2 mars (en vecka före årsmötet).  


