
	

Protokoll från ATL:s årsmöte den 16 november 2017 
Plats: Klubbhuset på Smörlyckan  
Närvaro: Se bifogad närvarolista 
 
§ 1 Mötets öppnande 
ATL:s ordförande Kruno Kuljis 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 
Kruno Kuljis valdes. 
§ 5 Val av sekreterare för årsmötet 
Åke Pettersson. 
§ 6 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet, tillika 
rösträknare 
Per Lindeblad och Tomas Johnsson 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 
Året då ATL fyllde 80 år har även det varit stabilt och framgångsrikt, både 
ekonomiskt och sportsligt. ATL spelade för första gången i herrarnas elitserie. Precis 
som för damerna året innan blev det en tuff men lärorik resa, då laget åkte ut. Men 
flera riktigt fina prestationer noterades. 
 
Lund Ladies med nära en kvarts miljon kr i prispengar spelades på Smörlyckan och 
blev en mycket lyckad tillställning med fantastisk tennis och lokala framgångar: Ida 
Jarlskogs till exempel, vinst i dubbel och kvartsfinal i singel.  
 
Nytt för året att banorna på Centrala Idrottsplatsen sköttes av ATL och där bedrevs 
bland annat tennisskola och sommarläger. Vi fortsatte dessutom sommarprojektet 
med tennis på asfaltbanorna runt om i Lund. Men grunden i ATLs breda verksamhet 
är som vanligt de nära tusen spelarna i olika kurser. Och våra kring 1100 medlemmar 
är alla aktiva på tennisbanorna i åldrar från fyra till 90 år. Vi har dessutom över 40 
lag igång i seriespel. 
 
Våra anläggningar utvecklas också ytterligare, nu senast genom beslut om att 
anlägga två padelbanor, en minitennis-bana, bollplank och gym på Smörlyckan. 
Detta genom att använda tidigare CC, centercourten, till detta. Men i gengäld har vi 
dessutom de två banorna på Centrala idrottsplatsen till vårt förfogande, vilket gör att 
antalet tennisbanor utomhus ökar! 
 



	

Ordförande Kruno Kuljis avslutade sin redogörelse med att tacka Lunds kommun, 
Lugi Badminton och Lunds Squashklubb för gott samarbete. Tack gick också till 
sponsorerna med Eurofinans i spetsen. Och naturligtvis till de anställda och aktiva. 
 
Klubbchef Ulf Pettersson redogjorde i kassörs frånvaro för klubbens ekonomi, som 
ser god ut. Detaljer om ekonomin finns i årsredovisningen. Men kort kan sägas att 
verksamheten gav ett fortsatt överskott, trots att priserna inte höjts. Årets 
resultat/vinst blev 313 445 kronor efter att 850 000 kronor avsatts till satsningen på 
Smörlyckan.  
 
§ 9 Styrelsens redogörelse för budget och verksamhetsplan. 
Ulf Pettersson tror att det ekonomiska resultatet kommande budgetåret kommer att 
likna det gångna. Och ATL satsar därför på en ”försiktig” budget även kommande år. 
Svårt att öka intäkterna när anläggningen i stort sett är full under de tider 
medlemmarna har möjlighet att utnyttja den. Och kurserna också fullsatta. Möjligen 
kan det bli en liten nedgång i vår ekonomiskt väldigt lyckosamma padelbana 
inomhus, eftersom vi fått konkurrens av Zelmerlöw/Björkmans nya anläggning. 
Kompenseras förhoppningsvis mer än väl av de två snart klara utebanorna, där vi 
också är först i Lund. 
 
Kostnaderna minskar knappast heller. Som lite kuriosa kan nämnas att bara 
kostnaden för tennisbollar låg på 115 000 kr det gångna året. ATL räknar med en del 
ekonomiska bidrag från bank och tennisförbund för satsningen på Smörlyckan, kan 
tilläggas.  
 
”Utvecklas genom tennis hela livet” är som bekant ATL:s slogan. Och klubbens hela 
verksamhetsplan finns på hemsidan. Det gångna året var det som nämnts Ida 
Jarlskog som utmärkte sig mest, också genom att vara med i Fed Cup-truppen som 
kvalade sig upp till nästa division. Men alla kan inte vara med i landslaget. Vi satsar 
också som vanligt hårt på både elit och bredd. Målet är också att få fler att tävla 
flitigt, både i organiserad grupp och individuellt. Och att få ungdomar att tävla och 
spela mycket på egen hand. Men även att ha fortsatt utbyte med andra klubbar.  
 
§ 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 
Styrelsen förslog att årsavgiften höjs med 100 kr för seniorer till 300 kr, och att den 
även i framtiden är 200 för juniorer. Det vill säga inte som tidigare samma avgift för 
alla medlemmar. 
 
§ 14 Val av styrelsens ordförande för en tid av ett år 
Kruno Kuljis omvaldes som ordförande för ATL kommande året, allt enligt 
valberedningens förslag.  
  
§ 15 Val av ledamöter till styrelsen 
Valberedningens ordförande Per Lindeblads förslag fick även i detta stycke bifall av 
årsmötet. Det vill säga omval av Peter Hochbergs och Mike Peters på två år. Nyval 
av Louise Burman och Anne-Mette Petri på två år.  
Anders Bedroth, Azadeh Ghaemi, Anders Rosberg, Eva Fridlund och Åke Pettersson 
har ett år kvar på sin mandatperiod.  
 
Här lite mer information om de två nya i styrelsen: 
Louise Burman - Flitig tennismotionär som arbetar som Channel Manager i Köpenhamn inom IT-
säkerhetsbranschen. Har lång erfarenhet av styrelsearbete inom kommunpolitik och Rotary. Var vice 
ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Lund 2010-2016. Bred kompetens inom försäljning och 
marknadsföring, IT och strategi.  
 
Anne-Mette Petri - Energigivande tennismamma till tävlingsspelande dotter. Jobbar som Business 
Development Manager i ett mjukvaruföretag inom kris och riskhantering. Erfarenhet från 
luftfartsindustrin, där hon bland annat varit pilot och utbildare av piloter. Har tidigare erfarenhet av 
ideellt arbete inom idrott och kultur.  
 
§ 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. 
Omval av Per Lindeblad, ordförande och Tomas Jonsson. Ny i valberedningen blir 
Rikard Forsén. 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 
En fråga ställdes: När blir det pågående bygget klart på Smörlyckan? Klart inom en 
månad, svarade Ulf Pettersson.  
 
§ 21 Mötets avslutande 



	

Kruno Kuljis avslutade mötet, tackade för visat intresse och välkomnade till en buffé. 
 
 
 
 
 
Vid tangenterna:  
Åke Pettersson/sekreterare 
 
 
 
Justeras:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Kruno Kuljis/ordförande         Per Lindeblad,  Tomas Jonsson/justeringspersoner 


