
	

Protokoll från ATL:s årsmöte den 16 november 2016 
Plats: Lindströmsalen, Victoriastadion i Lund 
Närvaro: Se bifogad närvarolista 
 
§ 1 Mötets öppnande 
ATL:s ordförande Per Lindeblad hälsade alla välkomna. 
§ 2 Mötets behöriga utlysande 
Mötesdeltagarna ansåg att årsmötet var behörigt utlyst. 
§ 3 Närvarande samt fastställande av röstlängd 
Deltagarna skrev på en närvarolista (se bilaga), som också blev röstlängd. 
§ 4 Val av ordförande för årsmötet 
Per Lindeblad valdes. 
§ 5 Val av sekreterare för årsmötet 
Åke Pettersson. 
§ 6 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet, tillika 
rösträknare 
Eva Fridlund och Anders Rosberg valdes till justeringsmän och eventuella 
rösträknare. 
§ 7 Fastställande av dagordning 
Den utsända dagordningen godkändes. 
§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det 
gångna verksamhetsåret 
ATL är en av landets ledande tennisklubbar, därför med bred verksamhet. Vi har 
1039 medlemmar, varav 900 spelare, och av dem är drygt 600 juniorer. Klubbchef 
Ulf Pettersson berättade under årsmötet bland annat om sportsliga framgångar: att 
våra damer spelade i elitserien. Första gången ATL nått dit. Motståndet var starkt 
och damerna föll ur. Nu är herrarna, som jobbar och studerar, i elitserien. Men det 
blir tufft också för dem, eftersom de får möta många heltidsproffs. Vi har över 40 lag 
igång inomhus och utomhus. Och ATL har arrangerat många tävlingar. Förutom de 
vanliga också Veteran-SM, vilket klubben fick mycket beröm för. Några titlar togs 
hem av klubben, men roligast att hela 28 spelare deltog från ATL, tyckte Ulf 
Pettersson  
 
Några spelare har representerat Sverige under året. Ida Jarlskog och Ross Weibull 
har varit med i juniorlandslaget och spelat EM. Och Lars Malm var lagledare för 80-
årslaget.  
 
Ulf tog också upp satsningen på ”Spela tennis”, det projekt som gått ut på att få 
igång spel på några av Lunds asfaltbanor. Regn störde en av sommarveckorna, men 
den andra kom det ganska många barn och ungdomar för att lära sig mer om tennis 
på ett par asfaltbanor på Norra Fäladen. Fortsättning följer nästa sommarlov. 
 
Emil Andersson blev årets ATL-are! Och han firades vid den sedvanliga julfesten. 
 
Hänt på anläggningarna: Vi har fått tre omlagda grusbanor på Smörlyckan. I hallen 



	

har kultur- och fritid fixat nytt, fint ljus och ventilation. Allt har fungerat utmärkt 
med entreprenörerna, vilket gjort att det gått att jobba och spela parallellt i början av 
hösten. Den nya padelbanan har varit flitigt belagd. Och tack vare den har vi även 
fått plats till ett pingisbord, vilket inte minst ett gäng äldre kinesiska spelare brukar 
utnyttja. Även de gemensamma ytorna i hallen har fräschats upp, slutade Ulf 
Pettersson.  
  
§ 9 Styrelsens redogörelse för budget och verksamhetsplan. 
Anders Bedroth, vår kassör – konstaterade att verksamheten ger fortsatt överskott. 
Inget intäktsbortfall blev det ens ens på badmintonbanorna, trots att tre försvann, när 
padelbanan tillkom. Vi noterar 285 000 kr i vinst efter att 900 000 sats av till ett par 
padelbanor utomhus. Avgående ordförande Per Lindeblad tackade sedan för bra 
insatser av styrelsen, de anställda med flera. 
 
”Utvecklas genom tennis hela livet” är vår slogan. Och då krävs det att vi har en 
framgångsrik verksamhet på många plan, inte bara för A-lagen. Och sportsligt har vi 
det genom att vi engagerar många spelare i alla åldrar. Men en utmaning är att få 15-
åringarna att fortsätta spela tennis. Den gruppen måste fångas även i framtiden. Det 
kan också göras mer för att driva upp intresset för tennis i Lund, tyckte Per L. Även 
han tog upp projektet ”Spela Tennis”,under de två juniveckorna på Smörlyckan som 
ett bra exempel på detta.  
 
Bra tränare är också viktigt, och ATL:s tränare blir bara bättre och bättre, enligt 
samstämmiga röster. På Smörlyckan kan däremot vi få mer fart, ansåg Per 
Lindeblad. ATL fyller 80 år kommande år, så någon form av ordentligt firande måste 
vi ha, ansåg Per. Som också berättade att ATL arrangerar en stor 25 000 dollars-
tävling för damer veckan efter midsommar.  Han var också inne på att banorna vid 
Idrottsplatsen kanske kan ryckas upp och skötas av ATL. Vidare tog han upp 
planerna på att ATL bygger två ute-padelbanor på Smörlyckan. Dessutom en 
bollväg, kanske ett utegym och renovering av klubbhuset med mera. Allt helst klart 
sommaren 2017. Försvinner gör möjligen en tennisbana, närmare bestämt cc. Vi 
hoppas på bidrag, kanske en fjärdedel av kostnaden, som kan bli kring en miljon kr.  
 
Budgeten läggs ungefär som tidigare, berättade Anders Bedroth. Dvs en ”försiktig” 
budget även i framtiden.  
 
§ 10 Revisorernas berättelser över styrelsens förvaltning för det gångna 
verksamhetsåret. 
Revisor Jan Christensson har granskat ekonomin och lämnat en skriftlig 
revisionsberättelse, som ger ATL:s årsredovisning fullt 
godkänt. Christensen på Scania Revisorer tillstyrker därför ansvarsfrihet för det 
gångna räkenskapsåret. Se bifogad revisionsberättelse, inbladad i 
verksamhetsberättelsen. 
 
§ 11 Disposition beträffande föreningens vinst eller förlust 



	

Årsmötet beslutade att överföra årets resultat till nästa verksamhetsår.  
§ 12 Ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet höll med revisorn och beviljade ansvarsfrihet. 
§ 13 Fastställande av medlemsavgifter för verksamhetsåret 2017/18 
Årsmötet bestämde att avgiften på 200 kronor per medlem förblir oförändrad. 
§ 14 Val av styrelsens ordförande för en tid av ett år 
Kruno Kuljis valdes till ny ordförande för ATL kommande året efter avgående  
Per Lindeblad. (Som efter mötet avtackades för hårt och förtjänstfullt arbete under 
flera år!) 
  
§ 15 Val av ledamöter till styrelsen 
Valberedningens ordförande Anja Jarlskorgs förslag fick även i detta stycke bifall av 
årsmötet. Det vill säga: Peter Hochbergs, Kruno Kuljis, Mike Peters och Mikael 
Pettersson sitter kvar ett år. Anders Bedroth, Azadeh Ghaemi, Anders Rosberg, Eva 
Fridlund och Åke Pettersson omvaldes på två år.  
 
§ 16 Val av revisor samt suppleant för en tid av ett år 
Valdes Jan Christensson med Eric Isacsson som suppleant.  
 
§ 17 Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska 
vara sammankallande. 
Årsmötet omvalde Niki Andisheh. Nyval blev det av Per Lindeblad och Tomas 
Jonsson. Per Lindeblad är sammankallande. 
 
§ 18 Val av ombud till Region Syd 
Delegerades till styrelsen av ta beslut om. 
§ 19 Behandling av förslag, motioner, som inkommit före den 7 oktober 
Fanns inga motioner. 
§ 20 Övriga frågor 
Nej 
§ 21 Mötets avslutande 
Per Lindeblad avslutade mötet, tackade för visat intresse och välkomnade till en 
buffé. 
 
Vid tangenterna:  
Åke Pettersson/sekreterare 
 
 
Justeras:  
 
 
 
 
Per Lindeblad/ordförande         Eva Fridlund och Anders Rosberg/justeringspersoner 


