
	

Protokoll från styrelsemöte i ATL den 6 februari 2017  
Tid: 18.30-21.00 
Plats: Klubbrummet, Victoriastadion  
Närvarande: Kruno Kuljis (ordf), Anders Bedroth, Anders Rosberg, Peter 
Hochbergs, Mike Peters, Mikael Petersson och Åke Pettersson.  
Adjungerad: Ulf Pettersson  

         § 1 Mötets öppnande 
Gjordes av Kruno 
§ 2 Val av ordförande för mötet 
Kruno 
§ 2:1 Val av sekreterare för mötet 
Åke 
§ 2:1 Godkännande av dagordningen 
OK 
§ 3 Val av justeringsman för mötet 
Anders Bedroth 
§ 4 Godkännande av föregående mötesprotokoll 

          OK 
          § 6 Återstående efterarbete från årsmötet/protokoll. 
          Inget återstår. 
          § 7 Informationspunkter: 

§ 7:1 Eventuella frågor om ekonomi/nyckeltal i utsända dokument 
Några bokföringstekniska ändringar, men siffrorna följer budget och 
föregående års siffror, berättar Ulf. Ett överskott i överensstämmelse 
med budget är troligt. Se vidare hans redovisning och grafer i basecamp. 
Cafeterian ligger på samma nivå som i fjor efter en trög start. Shopen går 
bra. Tennis går bra, precis som badminton och inte minst padel. Squash 
är som tidigare problembarnet.  
 
Ulf undrar över prissättningen till hösten. Hans förslag är att inte höja 
priserna för racketsporterna. Inte heller för tennisskolan. Och att inte 
sänka för squash, även om de timmarna går sämre. Styrelsen håller med. 
 
§ 7:2 Tennisframgångar, personal, verksamhet - bredd/elit 
Tennis Syd har besökt ATL tillsammans Jonas Sjögren. Vecka sju 
görs några försök med sprinttävlingar. Bjärred har varit hos oss, och 
ATL ska till Bjärred. Det blir även ett liknande arrangemang för 
Herrar motion. Ett bra bevis på att vi inte bara håller på med 
elitsatsningar, vilket skiljer oss från de flesta andra klubbar. På JSM 
i Falun gick Alexandra Almborg till semifinal i dubbel F18, och 
Bianca Boström till final i dubbel F21.   
Vi tackar dock nej till erbjudandet att gå upp i elitserien för damer, trots en 



	

andraplats i division 1. Tre av de duktiga damerna (Ida, Amanda och Bianca) 
finns då i USA, så svårt få ihop tillräckligt starkt lag. Speciellt som Cecilie 
samtidigt trappar ner. Och vi inte vill köpa in ett lag. 
 
§ 7:3 Sponsoraktiviteter 2017 
Några dubblar är inplanerade. Dessutom en spelträff i Ystad med 
sponsorerna. Två sponsorer har försvunnit, några tillkommer istället. Så det 
jämnar ut sig.  Sammanlagt har ändå antalet sponsorer ökat. Bland dem 
Subaru som sponsrar med bilar till den stora damtävlingen efter midsommar.
  

          § 7:5 Idrottsgalan 
Vi har nominerat oss som bästa klubb till galan fredagen den10 mars. Ulf 
fixar några biljetter, så får intresserade anmäla sig.  

 
§ 8 Beslutspunkter 
§ 8:1 80-årsjubileet, fastställande av budget och projektgrupper 
(Dagarrangemang, kvällsarrangemang, dokumentation, marknadsföring) 

          Vid förra mötet bildades en grupp för ändamålet: huvudansvarig Mikael med 
Assi, Mike och Anders B i gruppen. Marknadsföringen måste dras igång 
snarast om vi ska hinna till den 9 september, som är det enda möjliga datumet 
tidig höst för jubiléet. Ett dagarrangemang hålls för familjer, dvs barn och 
föräldrar. På kvällen görs något för de mer vuxna, troligen på Elite hotel. Ulf 
har redan tagit fram en tröja och emblem med ATL 80 år, tröjor som juniorerna 
kan få tävla om på olika sätt. Budgeten är preliminärt satt till runt 100 000 kr. 
Åke får i uppgift att se om man kan göra någon sorts skrift om ATL. Kanske 
lite om ATLs senaste år och syn på framtiden, plus lite historik? Per 
Källströms digra historieskrivning ATL 1937-2007/2012 kan dessutom läggas 
ut på hemsidan efter en del redigering. 

   
§ 8:2 Kvartmiljonturneringen, fastställande av budget och projektgrupper 
(Transport, Ordningsvakter, Tävlingsjuniorer, Banvård, Severing, Sjukvård) 
Budget: 300 000 kr av förbundet, varav 200 000 går till prispengar. Mycket 
används till hotell och mat till funktionärerna. ATL kommer att gå plus 
minus noll på arrangemanget, tror Ulf. 32 damer i huvudturneringen, 32 till 
kval, plus flera till. Matservering till spelare och funktionärer blir ATLs 
största uppgift. Tävlingen startar söndagen den 25 juni och en vecka fram till 
1 juni. Krunos förslag är följande: Damer 50 blir transportansvariga. 
Ordningsfrågor kan tävlingsjuniorerna hjälpa till med. Banvård Herrar 45 
ihop med ungdom och vaktmästarna. Servering sköter Herrar 65. Två, tre 
man därifrån behövs under tävlingen. Sjukvård kan Herrar 55 få stå för. 
Sjukgymnast finns redan. Respektive ansvarig snackar med sina gäng. 

 
§ 8:3 Padelsatsning och anpassning - budget och tidsplan 2017 



	

Mycket hänger på riksidrottsförbundet, RF, som sköt upp sitt beslut i tre 
månader. Bygglov ska sökas, handlingar på gång. Men inget kan tyvärr 
komma igång förrän i början av hösten i avvaktan på RF. Under 
sommaren, som är full av tennisaktiviteter, är det omöjligt. Bättre då 
börja till hösten.  
Banorna på centrala idrottsplatsen kan säkert användas av ATL under 
sommaren, eftersom det passar bra med kommunens planer och satsning 
på spontanidrott. Bra kontakt är etablerad med kommunens 
ungdomsansvarige, berättar Ulf. 

 
§ 8:4 Sommarprojektet ”Spela tennis”, sommarskolor 
“Spela tennis” körs i tre veckor under juli månad enligt den modell vi prövade 
i fjor. Denna gång på asfaltbanor i tre andra områden, där barnen finns under 
sommaren, enligt kommunens ungdomsansvarige. 
 
§ 8:5 Ungdomsgäng, åtgärder, kamera,  
Varit några incidenter i hallen. Går dock inte att sätta upp riktig kamera. Detta 
anses av myndigheterna vara integritetskränkande. Däremot är skyltar om 
kameror tillåtna, vilket vi också har. Vi håller problemet “under uppsikt”. 
 
§ 8:6 Squashbanor, golfsimulator, idrottsyta, klubbhuset på Smörlyckan. 
Det blev ingen golfsimulator, som tidigare sagts på en squashbana.  
Däremot kanske en vägg kan kanske rivas i framtiden vid squashbanorna? Ett 
sätt att få till en behövlig yta för gymnastik, padel eller liknande? 
Klubbhuset på Smörlyckan: fått in anbud för viss uppfräschning inomhus. 
Kring 300 000 kr är avsatta för ändamålet. Målning utomhus klarar vi själva. 
Ulf visar en skiss på lite ändringar och det hela skulle kunna vara klart till den 
1 maj. Kör på sa styrelsen.  

          § 9 Nästa möte  
OBS, OBS - flyttas till måndagen den 27 mars kl 18.30 

          § 10 Mötets avslutande 
Gjordes av Kruno 
 
Vid tangenterna: 
Åke Pettersson/sekreterare 
 
Justeras: 
 
 
 
Kruno Kuljis/ordförande                    Anders Bedroth/justeringsperson 


