
	

 
Protokoll från styrelsemöte i ATL den 5 mars 2018 
Tid: 18.00-20.00 
Plats: Styrelserummet, Victoriastadion 
Närvarande: Kruno Kuljis (ordf), Anders Bedroth, Eva Fridlund, Azadeh 
Ghaemi, Peter Hochbergs, Mike Peters (del av mötet), Åke Pettersson och 
Anders Rosberg. 
Adjungerad: Ulf Pettersson  
 
§ 1 Mötets öppnande 
Gjordes av Kruno 
 
§ 2 Val av ordförande för mötet 
Kruno 
 
§ 2:1 Val av sekreterare för mötet 
Åke 
 
§ 2:2 Godkännande av dagordningen 
OK 
 
§ 2:3 Val av justeringsman för mötet 
Anders R 
 
§ 3 Godkännande av föregående mötes protokoll. 
OK 
 
§ 4 Informationspunkter: 
§ 4:1 Genomgång ekonomi och nyckeltal  
Ekonomin ligger i paritet med budget. Lite lägre resultat än i fjol. Tappar 
abonnemang i tennis och badminton. Efterfrågan fortsatt stor, men abonnenter vill 
inte spela på lite sämre tider som sena kvällar och söndagar. Nettotappet ligger kring 
tio timmar, berättar Ulf. Padel är det fortfarande stort sug efter däremot, 80 procents 
beläggning. Lugi har lagt ned en hel del badminton på lördagar, vilket också märks. 
Tennis-tappet kompenseras med fler klubbaktiviteter.  
 
Shopen håller ställningarna ganska bra, men svårt konkurrera med andra, de stora 
kedjorna typ Stadium och nya padelanläggningarna till exempel. Fredag eftermiddag 
bästa försäljningsdagar, enligt statistiken. Serveringen uppvisar ungefär samma siffor 
som tidigare. 
 
§ 4:2 Framgångar, aktiviteter, personal, övrigt 
När nu flera klubbaktiviteter kommit igång, behöver vi kanske inte någon speciell 
person inom detta område. Något vi diskuterat tidigare. Vi har till exempel haft eller 



	

ska ha damkväll, tjejkväll, utbyten, sprinttävlingar och blixtturneringar. Gångna 
helgen den 2-3 mars var massor av barn/ungdomar från oss och LBTK igång på våra 
banor. Samtidigt lite äldre ungdomar hos MBTK i Malmö. Dessutom 17 stycken 
ATL-are iväg på Karlskronavakan ihop med Daniel och Gaetan, där flera spelare 
lyckades bra.  
 
En annan framgång: Carsten Svantesson var i final i HS 65 i veteran-SM i Linköping 
och han vann dubbeln tillsammans med Lennart Bergqvist. 
 
§ 4:3 Status Future-tourtävling, 19-26 maj  
Måndag till fredag löses av personalen. Den första helgen behövs däremot hjälp. I 
samband med Futuretävlingen håller också Internationella Tennisförbundet (ITF) 
utbildning för domare och tävlingsledare. Ett 20-tal personer från hela världen 
kommer och Anders Wennberg håller i det hela. Lindströmsalen bokad. Samtidigt 
pågår Lundakarnevalen…Hjälp behövs också finaldagen. Den 26 maj invigs även de 
nya padelbanorna på Smörlyckan. Padelgeneral: Mike. 
 
§ 4:4 Status Smörlyckan, bättre tennis, gympasal 
700 personer har bokat padeltimmar sedan vi öppnade. Alla dessa har nu fått ett mejl 
om de nya banorna på Smörlyckan. Men inte så många har reagerat ännu. Banorna 
öppnas den 15 april.  
 
§4:5 Slutsummering Fakturabluff och internutredning 
Inget nytt. Inga frågor har ställts till Kruno.  
 
§4:6 PIL Idrottsfest 12/4, Städdag Smörlyckan 14/4, Invigning 
Smörlyckan 26/5  
Städdag är i år den 14 april klockan 10 till 13! Och det behövs mer folk än som 
kom i fjol. Viktigt alltså! ATL är nominerad till Årets förening året i Lund! PIL:s fest 
hålls 18.30 på Scandic i Lund och vi representeras av flera personer. Tennis Syd har 
årsmöte den 17 mars i Söndrum kl 10. Två anmälda från oss.    
 
§ 5 Beslutspunkter  
§ 5:1 Bemanning våren/sommaren 
Det läggs ut en annons i Klubbnytt om möjlighet till sommarjobb på Smörlyckan. 
 
§ 5:2 Inbjudan föreningar med arbetsgivaransvar 12/3 och 15/5 
Eva och Anne-Mette går på Skåneidrottens möte. 
 
§ 5: 3 Prissättning 
Vi bestämmer att det blir ingen generell höjning av priserna kommande år. Däremot 
kan viss prisjustering inom utbudet ske. 
 
§ 6 Övrigt 
Inga frågor. 



	

 
§ 7 Nästa möte  
Hålls den 23 april kl 18. 
 
 
 
Vid tangenterna: 
Åke Pettersson/sekreterare 
 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kruno Kuljis/ordförande                             Anders Rosberg/justeringsperson 


