Protokoll från styrelsemöte i ATL den 5 december 2016
Tid: 18.30-21.30
Plats: Klubbrummet, Victoriastadion
Närvarande: Kruno Kuljis (ordf), Anders Bedroth, Anders Rosberg, Azadeh Ghaemi,
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 Styrelsens konstituerande efter årsmötet
§ 3:1 Val av vice ordförande
Peter Hochbergs
§ 3:2 Val av sekreterare
Åke Pettersson
§ 3:3 Val av kassör
Anders Bedroth
§ 3:3 Val av adjungerad ledamot
Ulf Pettersson
§ 3:4 Val av firmatecknare i föreningen
Styrelsen beslutar att ATL:s firma tecknas av Kruno Kuljis (ordförande med
personnummer 680922-4311), Anders Bedroth (kassör, 680315-3953) och Ulf
Pettersson (hall- och klubbchef, 580223-4392) - var och en för sig. Och av Sofi
Hansson (ekonomiansvarig, 700330-4008) och Henrik Sandell (sportchef, 7203093534) – två i förening. Styrelsen tar beslut när det gäller belopp över 50 000 kr.
§ 3:5 Val av representant till Tennis-Syd
Utses av styrelsen. Normalt åker klubbchefen eller ordföranden.
§ 4 Val av justeringsman för mötet
Mike Peters
§ 5 Godkännande av föregående mötesprotokoll
Ok
§ 6 Återstående efterarbete från årsmötet/protokoll.
Ok – under kontroll
§ 7 Informationspunkter
§ 7:1 Genomgång ekonomi och nyckeltal, personal
Vi följer förra årets budget ganska väl. Lite större inköp har gjorts till shopen.
Squashen går inte så bra, men vi har lyckats få hit studenter som spelar squash på

kvällarna, berättar Ulf. Medlemsintäkterna blir något lägre, precis som kursavgifterna.
Ulf meddelar också att det blir svårt hitta en ersättare till tränare Tigran, som slutar
vid terminsslutet. Och detta var känt från början. Det jobb han gjort får täckas upp av
de ordinarie tränarna.
§ 7:2 Tennisframgångar, ny personal reception
Herrarna åkte ur Elitserien, kanske som väntat, men kämpade väl mot heltidsproffsen.
Damerna blev tvåa i Div1. Och kanske ska stanna där, även om de erbjuds att gå upp i
Elitserien igen. Detta eftersom tre av de bästa spelarna är i USA nästa år. Ulf noterar
också att elitspelare, typ Filip Svensson, dagen efter sina seriematcher ställde upp och
dömde dammatcher. Stora plus i kanten!
§ 7:3 Rapport Tennis Syd möte 2016-11-28
Tennis Syds och Tennisförbundets ambitioner påminner mycket om vår vision i ATL,
”Utvecklas genom tennis hela livet”, berättar Kruno. Många värdeord hördes under
mötet där Tennisförbundet var med. Och orden rimmade med våra: jämställdhet,
satsning på barn och unga osv. Men vi bör kanske fråga barnen i klubben lite mer om
hur de vill ha det, säger Ulf. Den 21 december hålls ett möte där dessa frågor kan tas
upp. Tennis Syd ställer också gärna upp som rådgivare vid behov. I framtiden
kommer förbund och Tennis Syd att satsa mer lokalt, det blir tävlingsresor,
teknikpaket mm, berättar Kruno. Kanske ett nytt rankingsystem, där man kan få poäng
även vid förlust. Detta för att undvika föräldrahets till exempel. Kanske kan vara bra
med samma system i alla länder.
§ 7:4 Hur blir vi i styrelsen bättre på att kommunicera och engagera?
Finns det ett glapp mellan styrelsen och medlemmarna? Det tycker några medlemmar.
Ett sätt att minska eventuellt glapp är att lägga ut mötesprotokollen på vår hemsida,
vilket vi ska börja med. Sedan försöker vi alla som vanligt prata med medlemmarna
när vi är i hallen. Ett utmärkt tillfälle blir under sedvanliga julfesten lördagen den 17
december kl18-20.
§ 8 Beslutspunkter
§ 8:1 Arbetsordning och styrelsearbete
Måndagar är bra mötesdag. Kvarstår. Vi möts en gång var sjätte vecka, eller varannan
månad ungefär. Och växlar mellan korta och lite längre möten. Vi bör därför istället
granska Ulf siffror lite bättre på basecamp – och har vi sedan frågor ställs de på
mötena. Så slipper Ulf gå igenom hela ekonomin vid varje möte. Vi bestämmer
dessutom redan nu mötesdagarna för hela verksamhetsåret.
§ 8:2 Padelsatsning, Smörlyckan, ATL 80 år
Styrelsen bestämmer att satsa på något vi kallar ”allaktivitetsyta” på Smörlyckan. I
denna ska ingå två padelbanor, en bollvägg och ett utegym. Målet är att ha allt färdigt
till sommaren. Därför dags att se mer i detalj på hur det hela ska finansieras.
Förhoppningsvis kan vi få en del bidrag till en sådan satsning.
ATL fyller 80 år 2017. Kanske kan firas på Smörlyckan i samband med klubbveckan.
Och avslutas i hallen med festmåltid. Kanske den 2 september? Mikael blir ansvarig
för en grupp, som håller i firandet. Assi och Mike ingår. Ett förslag till firande

presenteras av gruppen redan vid nästa styrelsemöte. Åke kollar det mycket
omfattande material med text och bilder som finns skrivet om klubben av Per
Källström. Finns i ”ATL 1937- 2007” Med underrubrik: ”Från
familjesammanslutning till folkidrottsklubb”. Kanske kan en kortversion göras inför
jubileet? Men det kostar tid och därmed lite pengar, säger Åke, som återkommer i
saken.
§ 8:3 Squashbanor, golfsimulator
Ett förslag finns från några ”aktörer” om att sätta upp en golfsimulator på squashbana
7, berättar Ulf. Kan dra lite folk till hallen. Men samtidigt har det inte så mycket med
en rackethall att göra. Vi bestämmer dock att pröva det hela några månader efter jul.
Vi administrerar det och delar eventuella intäkter med aktörerna.
§ 8:4 Damproffstour-tävling 25.000$ på Smörlyckan
Ett stort evenemang för ATL som kräver att frivilliga i klubben ställer upp. Veckan
efter midsommar sker det hela, berättar Ulf. Turneringen börjar den 25 juni och pågår
en vecka. En Challenge-turnering med väldigt bra spelare från hela världen.
§ 9 Nästa möte.
Den 6 februari 2017 kl 18.30
§ 10 Mötets avslutande
Gjordes av Kruno
Vid tangenterna:
Åke Pettersson/sekreterare

Justeras:

Kruno Kuljis/ordförande

Mike Peters/justeringsperson

