Protokoll
fört vid Växjö Tennissällskaps årsmöte i digital form den 24 juni 2020.
Mötet hölls via applikationen Zoom och alla medlemmar har fått information om årsmötet och
hur det skall gå till på VTS webbplats och dagen före mötet fick varje medlem en länk via epost som gav access till mötet. Fredrik Crus och Emil Holmgren samt Tuomas Heinonen
befann sig fysiskt hemma hos Tuomas Heinonen, där man ledde mötet via applikationen.
Röstning tillgick så att om man inte sa någonting via chatten, så betydde det ja på det
framställda förslaget. Var man emot förslaget så skulle man ange ett nej i chatten.
Chattfunktionen kontrollerades genom att alla fick rösta på den första punkten på
dagordningen.
Ordföranden hälsade årsmötet välkomna och förklarade att stadgarna till viss del åsidosatts
(dock utan reell betydelse) med anledning av pandemin och att det var sanktionerat av RF.
Elva medlemmar var inloggade på digitala årsmötet.

1. Mötets öppnande
Ordföranden Tuomas Heinonen hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Fastställande av röstlängd
Mötet beslutade att frågan får anstå tills behov föreligger om eventuell votering. Här röstade
alla ja för att kontrollera att chattfunktionen fungerade som den skulle.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Ordföranden Tuomas Heinonen föreslogs och valdes till ordförande för mötet. Emil
Holmgren valdes till sekreterare.

4. Val av protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet och tillika
rösträknare
Mötet valde Fredrik Crus.

5. Fråga om mötets behöriga utlysning
Mötet beslutade att mötet behörigen utlysts.

6. Fastställande av dagordning
Mötet beslutade att fastställa dagordningen.

7. Behandling av verksamhetsberättelse och årsredovisning
Mötet beslutade att handlingarna ej behövde genomgås eftersom de funnits tillgängliga på
VTS webbplats under en vecka.
Mötet beslutade godkänna verksamhetsberättelsen och årsredovisningen, vilka lades till
handlingarna.

8. Behandling av revisorernas berättelse
Revisor Björn Bergljung har konstaterat att det är ordning och reda och har inga
anmärkningar. Mötet tillstyrkte revisorns berättelse, godkände den och den lades till
handlingarna.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Mötet beslutade följa revisorns rekommendation och beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

10. Fastställande av medlemsavgifter
Styrelsens förslag är oförändrade avgifter vilket mötet beslutade.

11. Fastställande av verksamhetsplan och ekonomisk plan
Mötet delegerade frågan till styrelsen att under verksamhetsåret presentera planerna för
medlemmarna vid ett fysiskt möte när omständigheterna tillåter.

12. Inkomna förslag och motioner
Fanns inga att behandla.

13. Val av olika funktionärer
a) Ordförande för Växjö TS, tillika styrelsens ordförande för en tid av 1 år
Valberedningen föreslog omval av Tuomas Heinonen.
Mötet valde Tuomas Heinonen till ordförande.
b) Styrelseledamöter
Valberedningen föreslog omval av Sara Holmström, Rickard Ohlin, Tommy Persson och
Fredrik Crus.

Valberedningen föreslog nyval av Niklas Soldahl.
Förslag av Anti Heinonen till styrelseledamot har erhållits.
Mötet beslutade att välja de föreslagna ledamöterna i enlighet med förslagen.
c) Två revisorer och suppleanter
Förslagen var Björn Bergljung omval som revisor och Åke Eriksson omval som
suppleant. Övriga platser är fortfarande vakanta
Mötet beslutade i enlighet med förslaget.
d) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år
Håkan Davidson omval, Ida Olsson nyval och Oliver Rosengren nyval.
Mötet beslutade i enlighet med förslaget.
e) En medlem som skall företräda VTS vid VTABs stämma
Mötet beslutade att Fredrik Crus företräder VTS vid VTABs stämma.

14. Mötet avslutades
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Ordförande för mötet

