
 
Protokoll fört vid årsmötet i NPTK på Scandic Hotel Täby 220919 
 
1. Mötet fastställde röstlängden. 

 
2. Mötet ansåg att årsmötet hade utlysts i enlighet med stadgarna 
 
3. Mötet godkände föredragningslistan utan tillägg. 

 
4. Joachim Haas valdes till ordförande och Andreas Ternström valdes till sekreterare för årsmötet. 
 
5. Harald Fries och Mona Zätestam valdes till protokolljusterare och rösträknare. 

 
6. Verksamhetsberättelse och Resultat & Balansräkning för 2021/22 

6.1. Verksamhetsberättelsen redovisades av Kenneth Bergbom. 
6.2. Resultat- och balansräkning föredrogs av Michael Fabricius. 

 
7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret föredrogs av 

ordföranden. 
 

8. Mötet gav ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
 
9. Mötet godkände oförändrade avgifter för året 2022/23. 

 
10. Inga hedersledamöter utsågs då inga nomineringar inkommit. 
 
11. Kenneth Bergbom föredrog verksamhetsplanen för 2022/23 och Michael Fabricius föredrog 

budgeten för 2022/23. Mötet godkände den föredragna verksamhetsplanen och budgeten. 
 

12. Motioner: 
12.1. Motion 1. Årsmötet höll med styrelsen om att förslaget är välkommet men inte av 

motionskaraktär. Förslaget lämnas över till klubbkommittén för övervägande. 
12.2. Motion 2. Motionen avslogs. Styrelsen kommer dock uppdra åt 

sponsringskommittén att överväga var och hur en NPTK-skylt kan sättas upp i nya hallen. 
12.3. Motion 3. Styrelsen informerade att en ny policy för privatträning införs under 

hösten 2022. Mötet ställde sig bakom denna nya policy och ansåg därmed att Motion 3 är 
besvarad. 

12.4. Motion 4. Styrelsen höll med motionären om att det är önskvärt med en mer 
jämställd personaluppsättning. Det är styrelsens ambition av öka jämställdheten. Mötet 
ansåg att frågan inte var av motionskaraktär men att den var besvarad.  

12.5. Motion 5. Styrelsen förklarade innebörden av klubbens motto ”en mellanstor 
tennisklubb med en småklubbs atmosfär och en storklubbs framgångar”. Mötet ansåg att 
motionärens fråga inte var av motionskaraktär men att den var besvarad. 

12.6. Motion 6. Motionen avslogs. 
12.7. Motion 7. Motionen avslogs. 
12.8. Motion 8. Styrelsen välkomnade motionen rörande det löpande underhållet av 

banorna på Näsaäng och presenterade ett förslag till uppföljning. Motionen bifölls av mötet 
med styrelsens modifikation av motionen. 

12.9. Motion 9a. Mötet biföll motionen om att en medlemsundersökning skall 
genomföras under verksamhetsåret. Motion 9b. Styrelsen redogjorde för varför den s.k. 
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gästboken tagits bort från hemsidan. Den ska ersättas av regelbundna dialogmöten. Mötet 
ansåg att frågan inte var av motionskaraktär men att den var besvarad. 

12.10. Motion 10. Årsmötet noterade styrelsens svar på motionärens förslag om skötseln 
av Näsaäng. Mötet avslog motion 10a och hänvisade till motion 8 för motion 10b. 

12.11. Motion 11. Mötet avslog motionen. 
12.12. Motion 12. Mötet ansåg att förslaget inte var av motionskaraktär. Styrelsen 

förklarade att styrelsen och klubbledningen jobbar kontinuerligt för ett ökat antal 
medlemmar. 

12.13. Motion 13. Mötet ansåg att motionen/frågan besvarades på mötet. 
12.14. Motion 14. Mötet biföll motionen med styrelsens redovisade modifikationer. 
12.15. Motion 15. Mötet avslog motionen. 
12.16. Motion 16. Mötet avslog både motion 16a och motion 16b. 
12.17. Motion 17. Mötet avslog motionen. 
12.18. Motion 18. Mötet avslog motionen. 
12.19. Motion 19. Mötet avslog motionen. 
12.20. Motion 20. Mötet avslog motionen. 
12.21. Motion 21. Mötet avslog motionen. 
12.22. Motion 22. Mötet avslog motionen. 

 
13. Val av styrelse mm: 

13.1. Joachim Haas omvaldes till ordförande i 2 år. 
13.2. Dalibor Turina, Mikael Angervall och Sophie Håkansson omvaldes till 

styrelseledamöter i 2 år. 
13.3. Maria Hyborn (nyval) och Karin Gardes (omval) valdes till suppleanter i 1 år. 
13.4. Till revisor omvaldes Caroline Ståhlberg för en tid av ett år. 
13.5. Till valberedningen omvaldes Maria Ekman, Patric Lundin och Anders Björklund. 

Anders Björklund utsågs till ordförande för valberedningen. 
13.6. Mötet fattade beslut att delegera till styrelsen att utse en person som ombud till 

representationsmöten i överordnade idrottsorganisationer. 
 
Mötet avslutades 
 
Scandic Hotel Täby 220919 

 
 

Sekreterare: Andreas Ternström  ____________________ 
 
 

 
Protokolljusterare: Mona Zätestam  ____________________ 

 
 
 

Protokolljusterare: Harald Fries   ____________________ 
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Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Andreas Ternström

Signer's name supplied by Lotta Nyberg
2022-09-27 09:34

Harald Fries

Signer's name supplied by Lotta Nyberg
2022-09-27 14:25

Mona Zätestam

Signer's name supplied by Lotta Nyberg
2022-09-29 12:23

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. 
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de 
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat 
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är 
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos 
signeringstjänst. Detta garanterar att  innehållet i dokumentet är 
oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med 
Visma Addos validator på denna webbsida 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I aktivitetsloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument
NPTK a rsmo te 220920 REV 2022-09-26 (002).pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har 
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. 
Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av 
dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner 
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter 
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Aktivitetslogg för dokument

Aktivitetslogg för dokumentet
2022-09-27 09:28 Underskriftsprocessen har startat
2022-09-27 09:28 Underskriftsprocessen har startat
2022-09-27 09:28 Underskriftsprocessen har startat
2022-09-27 09:28 En avisering har skickats till Andreas Ternström
2022-09-27 09:28 En avisering har skickats till Harald Fries
2022-09-27 09:28 En avisering har skickats till Mona Zätestam
2022-09-27 09:33 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Andreas Ternström
2022-09-27 09:34 Dokumentet har undertecknats av Andreas Ternström (IP: 81.231.x.x)
2022-09-27 09:34 Alla dokument har undertecknats av Andreas Ternström
2022-09-27 14:18 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Harald Fries
2022-09-27 14:25 Dokumentet har undertecknats av Harald Fries (IP: 193.188.x.x)
2022-09-27 14:25 Alla dokument har undertecknats av Harald Fries
2022-09-29 11:43 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Mona Zätestam
2022-09-29 12:23 Dokumentet har undertecknats av Mona Zätestam (IP: 147.161.x.x)
2022-09-29 12:23 Alla dokument har undertecknats av Mona Zätestam

Visma Addo
Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark

addo@visma.com • www.visma.dk/addo
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med styrelsens modifikation av motionen. 
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12.11. Motion 11. Mötet avslog motionen. 
12.12. Motion 12. Mötet ansåg att förslaget inte var av motionskaraktär. Styrelsen 
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12.15. Motion 15. Mötet avslog motionen. 
12.16. Motion 16. Mötet avslog både motion 16a och motion 16b. 
12.17. Motion 17. Mötet avslog motionen. 
12.18. Motion 18. Mötet avslog motionen. 
12.19. Motion 19. Mötet avslog motionen. 
12.20. Motion 20. Mötet avslog motionen. 
12.21. Motion 21. Mötet avslog motionen. 
12.22. Motion 22. Mötet avslog motionen. 


 
13. Val av styrelse mm: 


13.1. Joachim Haas omvaldes till ordförande i 2 år. 
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