
	

 

Protokoll från styrelsemöte i ATL den 4 juni 2017 
Tid: 13.00 - 15.00 
Plats: Båstad, Skansen (under styrelsens konferens) 
Närvarande: Kruno Kuljis (ordf), Anders Bedroth, Anders Rosberg, Azadeh 
Ghaemi, Peter Hochbergs, Mike Peters och Åke Pettersson.  
Adjungerad: Ulf Pettersson 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Gjordes avKruno 
§ 2 Val av ordförande för mötet 
Kruno 
§ 3 Val av sekreterare för mötet 
Åke 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
OK 
§ 5 Val av justeringsman för mötet 
Assi 
§ 6 Godkännande av föregående mötesprotokoll 
OK 
§ 7 Informationspunkter 
§ 7:1 Eventuella frågor om ekonomi och nyckeltal  
Inga frågor eftersom ekoonomin gåtts igenom tidigare under konferensen. Men 
ekonomin verkar under kontroll. Budget följs och bra siffror. 
 
§ 7:2 Tennisframgångar, personal, verksamhet  
Bra deltagande från juniorer i pågående ATL:s Eurofinans-tävling. Men tyvärr 
mycket dåligt deltagande av seniorer. Nästan ingen i damklassen till exempel. Få 
ställer upp i veteranklasserna. Motionsklassen för dåligt besatt. Här måste något 
göras om vi ska fortsätta erbjuda de klasserna, var vi överens om. Och om att vi 
själva bör ställa upp.  
 
§ 7:3 Padelsatsningen ute, status och tidsplan  
Arvsfonden har sagt nej. Riksidrottsförbundet har sagt nej, eftersom vi har redan fått 
pengar för en padelbana inomhus. Dessutom finns det numera gott om padelbanor 
runt Lund, och snart i Lund. Sparbanken tveksam, ser mörkt ut, berättar Ulf. Men om 
vi väntar med utegymet, och istället satsar på en minitennisbana på dagens centre 
court, kan vi ändå satsa på padelbanorna och bekosta satsningen själv. Då får vi ett 
bollplank, en fin minitennisbana - och två padelbanor på Smörlyckan. Kostnad: cirka 



	

en och en halv miljon kronor. Styrelsen ger därför Ulf i uppgift att fixa fram två 
padelbanor. Byggstart sätts till den 12 september. Innan dess ska vi ta in ytterligare 
en offert på markarbetena för padelbanorna. Vi var först med padel inomhus i Lund. 
Nu blir vi först med två utebanor! Återstår bygglov för just bollplanket.    
 
§ 7:4 Övrig information 
Inget speciellt.  
 
§ 8 Beslutspunkter och uppföljning  
§ 8:1 Fastställande av Verksamhetsplan 2017-2018  
Gjordes tidigare under konferensen. Och kommer att uppdateras på hemsidan. 
 
§ 8:2 Fastställande av Budget 2017-2018  
Den fastställdes. Ser bra ut. 
 
§ 8:3 Tennissatsning (kvalitetsprojekt)  
På denna punkt kom det fram bland annat att tränaren Johan Andersson vill sluta. Då 
gäller det att skaffa en lika duktig ersättare. Om så sker kan fortsatt satsning – och 
kanske ännu större – ske på juniorerna också i det glapp som uppstått/uppstår i 
tävlingsverksamheten när juniorerna är kring tio år. Det glappet vill styrelsen försöka 
överbrygga även på andra sätt. Det är en av de saker vi ska satsa mest på. 
 
§ 8:3 25000$, projekt, schema  
Vi går igenom schemat – och det står helt klart att det fattas mycket folk till transport 
och servering framför allt. Måste åtgärdas! Transport är det tänkt att Damer 50/55 
ska stå för. Och servering H65/55+. Här är det hitttills i stort sett bara två 
styrelsemedlemmar som ställer upp. Några herrar har sagt att de kanske kan ställa 
upp, men vet inte ännu… Försök ska därför göras att få fram fler idella krafter. Till 
exempel genom att schemalägga de som tävlar för ATL i dessa grupper, precis som 
gjorts med H45.  
 
§ 8:4 80-årsjubileet  
Arrangemang, Dag: 
Vår festgeneral Mikael har tyvärr hoppat av styrelsen, så Ulf har fått mer jobb på sitt 
bord. Han berättar att han fixat bland annat så att popcorn och mjukglass-maskiner 
kommer att finnas under festen den 9 september kl 14-17 på Smörlyckan. 
Nedräkningen är sen ett tag igång på vår hemsida. Det ordnas också barnvänligt käk. 
Det är trots allt de unga vi framför allt ordnar festen för. Diverse tävlingar ordnas. 
Två annonser i Hallå fixas till hyfsat pris. Vi pratar om att Björkman och Zelmerlöf 
kanske kan lockas? De kanske är i Lund för att inviga sitt padelcentrum vid “stora 
Nova-rondellen”? Ulf gör i varje fall ett försök.   



	

 
Arrangemang, Kväll: 
Anders R drar igång detta. Och ställer i utsikt att vi kan vara upp till 50 personer i 
klubbhuset. Något merarrangemang utlovas. Catering kanske från restaurant på St 
Lars. Trubadur kanske fixas. Ett namn lämnades av Anders B. Styrelsen och 
anställda med respektive bjuds in. Öl och vin är OK att servera.  
 
Marknadsföring 
Som redan skrivits -  två annonser i Hallå, plus tröjor och vimplar. Nedräkning på 
hemsidan. Och vi sprider evenemanget muntligt så ofta vi kan. Mer kan tillkomma. 
 
Dokumentation, video  
Här ligger vi lågt. Tidigare föreslagna planer/projekt, videosnack om ATL igår, idag 
och i framtiden till exempel, anses för tids- och arbetskrävande i förhållande till vad 
de kan ge. Men kanske lyckas Åke få ut “årtalssidan”, intressanta årtal i ATL:s 
historia, på hemsidan? Genom fler påtryckningar kanske till och med få in en länk 
till Per Källströms digra ATL-historik: ATL 1937-2013, på hemsidan?   
 
§ 8:4 Klubbresa Davis Cup 15-17/9 
Tre dagar i Båstad. Svårt att genomföra, eftersom det börjar en fredag. Dock kanske 
något för veteranerna?  
 
§ 9 Nästa möte  
Hålls den 21 augusti k18.30-21 på Smörlyckan. Förhoppningsvis kan bild på 
hela styrelsen tas, alla medlemmar försedda med t-tröjan ATL 80 år. 
 
§ 10 Mötets avslutande 
Gjordes av Kruno 
 
Vid tangenterna: 
Åke Pettersson/sekreterare 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
 
 
 
Kruno Kuljis/ordförande                            Azadeh Ghaemi/justeringsperson 


