
 

Protokoll från styrelsemöte i ATL den 24 October 2016 
 
Plats: Klubbrummet, Victoriastadion 
Tid: 18.00-21.00 
 
Närvarande: Per Lindeblad (ordf), Anders Bedroth, Mike Peters, Azadeh 
Ghaemi, Anders Rosberg, Peter Hochbergs, Mikael Pettersson, Eva Fridlund, 
 och Kruno Kuljis 
Adjungerad: Ulf Pettersson och Henrik Sandell 
Frånvarande: Åke Pettersson 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Gjordes av Per Lindeblad 
 
§ 2 Val av ordförande för mötet 
Per Lindeblad  
 
§ 3 Val av sekreterare för mötet 
Azadeh Ghaemi 
 
§ 4 Val av justeringsman 
Eva Fridlund valdes att jämte ordf att underteckna protokollet för mötet  
 
§ 5 Godkännande av dagordningen 
Ja, mötet godkände dagordningen.  
 
§ 6 Godkännande av föregående mötesprotokoll 
Ja, mötet godkände föregående mötes protokoll vilket undertecknades. 
 
§ 7 Informationspunkter: 
§ 7:1 Genomgång ekonomi 
Klubben: Ngt bättre än budget, bl a tack vare lite mer bidrag. Det går i stort 
bra, men finns viss osäkerhet på grund av nya system. Annars inga 
konstigheter. 
 
§ 7:2 Nyckeltal: 
Hallen: Tennis går i linje med budget, likaså badminton trots färre banor 
vilket därmed är bättre beläggning. Padel går fortsatt bra och squash går som 
tidigare, ngt knaggligt men enl budget. 
 
Budgeten följs enligt plan. Det enda som inte följt planen är löstimmar i 
badminton pga. det fina vädret i september månad. 
Det visar vikten av kontrakt för att minska risken med inkomstbortfall. Jmf 
med paddel så vi har kontrakt nästan på alla tider. 
 



 

Shoppen går bra men serveringen går ngt sämre. Vår servering ligger 
jämförelsevis i paritet med Fair Play. Inga konstigheter med ekonomin i 
övrigt i klubben. 
 
Serveringen pekar uppåt. Mikael undersöker utbudet och prissättningen och 
utvecklar det tillsammans med Ulf. 
 
Mycourt-bokningar går bra, önskemål att man kan se bokningen utan att 
man loggar in? Ulf ska titta på det. 
  
§ 8 Inför årsmötet 
Ingen motion har kommit. 
Årsberättelsen ska uppdateras med antal medlemmar. 
Valberedningens förslag till nya styrelse ska anslås 3 veckor innan. 
Sofie har tittat på bokslutet och hittade inget konstigt. Vi ber en aukuriserad 
revisor tittat på bokslutet och siktar på att nästa år hitta någon i klubben att 
göra det ideelt. 
 
§ 9 Tennisframgångar 
När Läkar-VM i tennis avgjordes i Lima, Peru tog ATLs Martin Sundberg 
hem titeln i Herrsingel 55.  
Våra framgångsrika spelare fortsätter att göra bra resultat. 
KM-inomhus står för dörren och det är 158 startande(en del spelar fler 
klasser).  
Junior samt dubbelklasserna har lockat större intresse än normalt.   
Våra herr- och damlag laddar för fullt inför div-1 och Elitserien och våra 
övriga tävlingslag är mitt uppe i seriespelet. 
 
§ 10 Nästa styrelsemöte. 
2016-12-05 kl 18:30-21, styrelserummet Victoriastadion. 
 
§ 11 Mötets avslutande. 
Per Lindeblad avslutade mötet. 
 
Vid tangenterna: 
Azadeh Ghaemi 
 
Justeras: 
 
 
 
 
…………………………………………… ……………………………………………… 
Per Lindeblad/ordförande  Eva Fridlund /justeringsperson 


