
	

Protokoll från styrelsemöte i ATL den 2 oktober 2017 
Plats: Klubblokalen på Smörlyckan kl 18.30-20.30  
Närvarande: Kruno Kuljis (ordf), Peter Hochbergs, Mike Peters, Åke 
Pettersson och Anders Rosberg. 
Adjungerad: Ulf Pettersson  
 
§ 1 Mötets öppnande 
Av Kruno 
§ 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 
Anders R 
§ 6 Godkännande av föregående mötesprotokoll 
OK 
§ 7 Informationspunkter  
§ 7:1 Ev frågor resultat/disposition ekonomi/nyckeltal och bokslut 
Shopen och cafeteria håller siffrorna någorlunda, men hårt arbete krävs om vi ska nå 
förra årets siffror. Kurserna OK i antal. Tennisskolan fler med i höst än tidigare. Men 
svårt att fylla på med yngre spelare kl 15. Där har satts in ökade resurser för att få 
fram ett nytt gäng. Bra om vi i framtiden kunde skicka ut fakturorna tidigare. Lite för 
tidigt att förutsäga utvecklingen i övrigt, först nu kommer tennisen igång på allvar. 
Vi har säkrat samma abonnemang som tidigare på padelbanan. Tappar kanske 
löstimmar när Zelmerlöws anläggning nu öppnat? Visar sig. I övrigt ser det ut som 
förra året ungefär. Vinsten kommer att ligga kring 300 000 kr. 
 
§ 7:2 Verksamhetsuppstart, personal, tennisframgångar 
Vårt 80-års jubileum blev lyckat även om vi fick flytta inomhus. En riktig fest, som 
kulminerade i att alla samlades på bana 1 och fick en aning om hur stor vår 
anläggning egentligen är. Kvällen blev naturligtvis också en succé med fiffig 
festarrangör. -Tack Anders för det och tack alla andra som ställde upp på ett 
fantastiskt sätt hela dagen! Hälsar Ulf och styrelsen!  
Tränarna fungerar väldigt bra. Och tillskottet med Gabbi på tränarsidan och Nina i 
receptionen ett extra plus. Tränarna jobbar mycket med att spelarna ska bli ännu 
bättre i tennis. Vi försöker hitta en bra balans mellan timtränare som tränar mycket 
och de som bara har några timmar, berättar Ulf. Inga direkta turneringar sedan förra 



	

styrelsemötet. ATL var med på PIL-arrangemanget på Stortorget, för vår del med 
minitennis, den 30 september. Bra!   
 
§ 7:3 Status Padel/Smörlyckan 
Padelbygget igång. Bygget verkar hålla tidsschemat. Bara att hoppas på bättre väder. 
Dräneringen vissa problem. Banorna troligen klara i november. Förhoppningsvis 
lagom till årsmötet som hålls på Smörlyckan. Vissa planer finns på ett joggingspår 
från Smörlyckan, i så fall fixad av kommunen. Vi kollar om vi kan få ha en kamera 
vid banorna, som kanske kan synas på nätet.  
 
§ 7:4 Övrig information Tennis-Syd, PIL möte 29/10. 
Torsdag den 12 oktober är ATL värd för mötet för Tennis-Syd där ny färdplan ska 
diskuteras. Ulf och Kruno anmälda. En till från styrelsen kan komma. Eva 
representerar oss vid ett PIL-mötet den 29 oktober. Åke kanske ställer upp efter koll i 
kalendern.  
  
§ 8 Beslutspunkter och uppföljning 
§ 8:1 Årsmötet 
Hålls torsdagen den 16/11 kl 18-21 på Smörlyckan denna gång. 
 
§ 8:2 Ev förslag och motioner, medlemsav 
För några år sedan ändrade vi medlemsavgiften. Vi tog bort familjemedlemskapet 
och satte en avgift till 200 kronor för juniorer och seniorer. Avgiften var densamma, 
eftersom vårt system hade svårt att skilja på de olika medlemskapen. Idag har vi ett 
anat system som klarar detta. Nästan alla andra klubbar har differentierade avgifter 
för juniorer och seniorer. Genom att höja medlemsavgiften till 300 kr för seniorer 
och hålla den kvar till 200 kr för juniorer får vi en höjning och en differentiering. Vi 
kommer med den avgiften fortfarande vara lägst i regionen (med det vanliga 
undantaget LBTK). 65 kr av avgiften går till tennisförbundet. 

Bland förmånerna för medlemmarna märks rabatten i shopen på tio procent. Plus 
diverse andra förmåner  Vi behöver motionera om höjningen på årsmötet och den 
gäller då för verksamhetsåret 2018-19. 
 
§ 9 Nästa ev möte  
den 23 oktober om det kommer in motioner. Annars den 16 november kl 
18.30-19.30  
 
§ 10 Mötets avslutande. 
Gjordes av Kruno 
 


