Protokoll från styrelsemöte i ATL den 27 mars 2017
Plats: Klubbrummet, Victoriastadion kl 18.30-21.00
Närvarande: Kruno Kuljis (ordf), Anders Bedroth, Azadeh Ghaemi, Eva
Fridlund, Peter Hochbergs, Mikael Petersson, Åke Pettersson och Anders
Rosberg.
Adjungerad: Ulf Pettersson
§ 1 Mötets öppnande
gjordes 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
Assi
§ 6 Godkännande av föregående mötesprotokoll
OK
§ 7 Informationspunkter:
§ 7:1 Ev frågor kring/rapport/ekonomi/nyckeltal
Ekonomin pekar på lite sämre resultat än i fjor, främst av två anledningar: Inget
Veteran SM i år som drog in pengar förra året. Dessutom liten minskning av
kursavgifterna. Ett problem med tennisskolan är att en del hoppar av på vårterminen,
berättar Ulf. Kan kanske avhjälpas med lite ändringar till hösten, till exempel erbjuda
kurserna på årsbasis, där kurserna är billigare vår än höst.
§ 7:2 Tennisframgångar, personal, verksamhet,
Över 20 unga tennisentusiaster var med på lägret I Karlskrona. Våra 55-årslag (både
herrar och damer) är som vanligt med i finalerna, slutspelen kommande helg
Problem har delvis uppstått med timtränare, att få tag i sådana. Kanske ska vi anställa
någon ung, kompetent kraft som kan stå på banan hela tiden och få ett sorts
huvudansvar? föreslår Ulf. Nettokostnaden blir kring 200 000 kr. Kan dock vara
svårt att hitta en sådan person, men kanske värt ett försök? Undrar Ulf. Styrelsen ger
Ulf i uppdrag att gå vidare i saken. Ett års projektanställning kan till exempel vara en
möjlighet.
§ 7:3 Rapport från årsmöte Tennis Syd.
Anders R och Kruno var på mötet. Inga sensationer inträffade. Tomas Jonsson
tillbaka i styret, men inte för ATL utan för Lund. Man kan skönja en tydlig

tävlingsprofil om man ser till vilka som finns i ledningen för Tennis Syd, berättar
Kruno från mötet. Fast samtidigt talas det en hel del om bredden. Mer om mötet på
Tennis Syds hemsida.
§ 7:4 Padelsatsning status och tidsplan
Vi har sökt pengar från flera håll. RF kräver troligen att vi får ett tioårigt avtal på
Smörlyckan, vilket kan utgöra ett problem, berättar Ulf. Arvsfonden tycker inte vi är
unika nog, eftersom det redan finns padelbana och utegym i Lund. Men inget är klart
ännu. Vi har också kontakt med Sparbanksstiftelsen, som ska återkomma berättar
Ulf.
§ 7:5 Övrig information (Smörlyckan, LBTK mm)
Den nya styrelsen i LBTK som – kanske något kuppartat – valdes, ansågs vara OK
vald av förbundet. Men flera hoppade av även den. Och det kan därför bli ett nytt
årsmöte i den klubben.
Smörlyckan börjar bli “klarrenoverad”, och det ser fint ut, berättar Ulf.
§ 8 Beslutspunkter och uppföljning
§ 8:1 80-årsjubileet
Dagarrangemang: Upplägget som lagts fram tidigare jobbas det för fullt efter. Det
vill säga att ett stort evenemang hålls på Smörlyckan den 9 septermber. Ordentligt
med pengar är avsatta för ändamålet. Mat behövs för kanske kring 200 personer,
kanske någon sorts buffé. Mikael kollar vilka alternativ som finns. Wrap till
exempel, hamburgare och/eller korv för de yngre. Och många olika aktiviteter
planeras under dagen. Pim Pim Johansson kan exempelvis komma och låta de unga
försöka ta hans servar, föreslår Ulf.
Kvällsarrangemang planeras också. Anders R blir kvällsvärd. Kanske kan ske
inomhus på Smörlyckan med styrelse och personal, ungefär som vid julbord?
Dokumentation: Intresset svalt för Åkes förslag om att skriva och trycka upp en
mindre skrift med lite intressant ATL-historia och några aktuella intervjuer
(tryckkostnad kring 10 kr styck. En kortare, populariserad variant av Per Källströms
detaljerade mastodontgenomgång inför 70-årsjubiléet). Tanke: att ett jubileum också
handlar om historia, hur föreningen utvecklats genom åren.“Folk” orkar inte läsa och
är inte intresserade av historia, var den allmänna meningen. Kanske en
genomarbetad, klatschig video istället, men en proffsig sådan mycket dyr. Inga
direkta beslut togs. Men Källströms fil kan alltid läggas ut på vår hemsida. Och Åke
sätta ihop några korta stolpar om historien. Dessutom kolla om en videoinspelning
kan fixas via hans kontakter.
Marknadsföring: Är igång, vi har redan nedräkning och 80-års markering på
hemsidan med mera. “Vimpel” finns entrén osv.
§ 8:2 Tennissatsning(kvalitetsprojekt)
Se Ulfs förslag under § 7:2.

§ 8:3 Kvartmiljonturneringen, projekt, schema
Transport sköter Eva och D50-laget med viss hjälp. Sponsras av Subaro, vars bilar
kan köras runt i stan och till och från Sturup, tre fyra pass per dag.
Banvård tar Kruno, H45 och H 35 hand om tillsammans samt tävlingsjuniorer.
Severing får Åke och H65 försöka ro iland. Gäller att framför allt fram tills ungefär
kl 15 kunna erbjuda käk.
Sjukvård faller på Peter och H55-laget§. Kanske kollega Sundberg.
§ 9 Nästa möte
hålls den 3-4 juni som internat i Båstad. Innan dess städdag den 1 april för de som
kan.
§ 10 Mötets avslutande.
Gjordes av Kruno

Vid tangenterna:
Åke Pettersson/sekreterare

Justeras:

Kruno Kuljis/ordförande

Azadeh Ghaemi/justeringsperson

