
 
 

Hägersten 2022-10-18 

Dagordning årsmöte MIK Tennis 26 oktober 2022 kl 19.00 

Plats: Mälarhöjdens IK Tennis, klubbrummet 

 

1. Mötets öppnande  
2. Fastställande av röstlängd för mötet  
3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt  
4. Fastställande av föreslagen dagordning  
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet  
6. Val av protokolljusterare och rösträknare  
7. Föredragande och fastställande av: 

a) styrelsens verksamhetsberättelse 2021-08-01 – 2022-07-31  
b) styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2021-08-01 – 2022-07-31 

8. Föredragande av revisionsberättelsen  
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
10. Fastställande av medlemsavgifter  
11. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för räkenskapsåret 2022-08-01 – 

2023-07-31  
12. Behandling av motioner 
13. Beslut om antal ledamöter och ev. suppleanter i styrelsen  
14. Val av:  

a) föreningens ordförande  
b) styrelseledamöter  
c) eventuella suppelanter 
d) en (1) revisor jämte ev. suppleant 
e) tre (3) ledamöter i valberedningen, av vilka en utses att vara ordförande.  
f) två (2) representanter till Stockholms Tennisförbunds årsmöte  
g) två (2) representanter till MIK Alliansförening  

15. Mötets avslutande 
 
 



Styrelsens förslag 
Punkt 10 Styrelsen föreslår att medlemsavgiften höjs till 450 kr (400 kr) för senior, 

225 kr (200 kr) för junior och pensionär samt 900 kr (800 kr) för familje-
medlemskap mot bakgrund av att medlemsavgiften under lång tid varit 
oförändrad trots att föreningens driftskostnader har ökat och kommer att öka 
ytterligare under innevarande verksamhetsår. Styrelsen föreslår också att alla 
medlemmar som medlemsförmån ska få fri tillgång till gymmet i mån av plats 
och att återbetalning kommer att ske till de medlemmar som har betalat för 
gymkort under innevarande verksamhetsår. 

 
Inkomna motioner (punkt 12) 
Frågor från Annica Mårtensson: 

1. Går det att se över möjligheten för att dela ut pris till vinnare i varje gruppspel?   
2. Går det att arbeta fram en översikt av existerande abonnemangstider? Detta för att 

kunna föra diskussion kring hur tillgången ser ut samt hur tilldelning av dessa tider går 
till och bör gå till. Detta är intressant för både nuläget men framförallt för börläget. 

3. Finns det möjlighet att placera uppvärmningscykel på läktaren med utsikt mot bana? 
 
Styrelsens yttrande över frågorna från Annica Mårtensson: 

1. Styrelsen har lämnat frågan vidare till Sigge som tillsammans med Kurre och Svetlana 
får överväga om pris ska delas ut till vinnarna i respektive gruppspel.   

2. Beläggningsschemat under höstterminen 2022 i MIK-hallen presenteras i samband 
med presentationen av verksamhetsplanen. I enlighet med den av styrelsen fastställda 
verksamhetsplanen är styrelsens ambition att frigöra fler strötider på attraktiva tider, 
vilket innebär att inga nya abonnemangstider kommer att erbjudas på sådana tider.  

3. Styrelsen har lämnat frågan vidare till Sigge som tillsammans med Kurre som är 
hallansvarig får överväga om det är möjligt och lämpligt. 

 
 
Valberedningens förslag (punkt 13-14) 
[se bilaga] 
 
 


