
 
 
 
 
 

Protokoll från styrelsemöte i ATL den 21 augusti 2017 
Plats: Klubblokalen på Smörlyckan kl 18.30-20.30  
Närvarande: Kruno Kuljis (ordf), Anders Bedroth, Azadeh Ghaemi, Eva Fridlund, 
Peter Hochbergs,  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 B 
§ 6 Godkännande av föregående mötesprotokoll 
OK 
§ 7 Informationspunkter 
§ 7:1 Ev frågor resultat/disposition ekonomi/nyckeltal 
Våra kurser är sålda I ungefär samma utsträckning som tidigare. Och ekonomin är helt 
under kontroll, säger Ulf. Beläggningen bra på tennis och badminton, väldigt bra på 
padelbanorna. Sorgebarnet som vanligt squashen. Men vi bör tänka på att vi får 
“padelkonkurrens”, när Måns Z:s/Björmans anläggning öppnar den 30 september. Risk 
att vår ekonomi känner av konkurrensen. Vi fortsätter med en stor del 
padelabonnemang. Detta kommer att gälla även utomhus. Inga regndagar kommer att 
betalas tillbaka. men å andra sidan får de som har abonnemang spela hela vintern utan 
extra kostnad.  
Intäkterna från medlemsavgifter har minskat något, påpekar Ulf. Men inget oroande.  
Den stora internationella damtävlingen gick ungefär på plus minus noll, rent 
ekonomiskt. Men vi fick ordentligt med good will – Smörlyckan blev mer känt.  
Vår vinst i år kommer efter planerad avsättning till investeringar att ligga kring 300 000 
kr. Allt i enlighet med styrelsens beslut.  
 
§ 7:2 Tennisframgångar, 25000$, personal, verksamhet 
25 000 dollar-turneringen som sagt lyckad. Lite otur med vädret, men banorna fick 
mycket bra betyg av ITF. Många veteraner hjälpte fint till med arrangemanget.  
Ida Jarlskorg var frame i kvartsfinal i singel och vann dubbeln. Ett enastående resultat av 
Ida!  
Och ett fint gäng juniorer har också kommit ganska långt i turneringar under sommaren. 
ATL Play på asfaltbanor hölls under sommaren på Fäladen och Klostergården, även en 
dag i Dalby. Allt ihop med Lov i Lund, vilket fungerade bra. 
Vi har erbjudits att vara med elitserien för herrar igen, men även vi kommer att tacka 



nej. Svårt med långa resor och inga av våra spelare är proffs. Matcherna går på vardagar. 
Gabbi Tepic har börjat som tränare. Hon ersätter Johan. Nina Setania är ny i 
receptionen. Tomas Klinteby har börjat som timtränare. 
 
§ 7:3 Status Padel/Smörlyckan 
Bygget av padelbanor utomhus med mera kommer att ske enligt plan. Ulf visar oss hur 
de två padelbanorna kommer att ligga på “långsida” i norra halvan av centrecourten, På 
den nedre halvans ena del (den mot Getingevägen) blir det ett utegym med ett antal 
ställbara redskap. På den andra delen (knappa fjärdedelen av cc) närmast klubbhuset en 
minitennisbana. Vi diskuterade färgsättningen på underlagen på banorna och gymet. 
Kanske gröna padelbanor, röd minitennisbana? Eller allt grönt? En kostnadsfråga. Vi 
överlåter åt Ulf att bestämma. 
 
§ 7:4 Övrig information 
Utbytet med Bjärred var lyckat. Oavgjort resultat i denna 49-mannamatch, hur detta nu 
är möjligt…( Beror klart på att det inte blev ett ojämnt antal matcher). Få damer ställde 
upp. Kanske beroende på sen information? Kanske bjuder vi in Bjärred under vintern?   
 
§ 8 Beslutspunkter och uppföljning  
§ 8:1 Efter Båstad – Nu kör vi! 
Resultatet av styrelsens övningar i Båstad har lagts ut på basecamp. Och våra värdeord 
kan tas upp och diskuteras med de anställda. Där kan då konkreta exempel plockas fram. 
Ulf tar upp det hela med personalen, men styrelsen beredd bistå vid behov. 
 
§ 8:2 Fastställande och vad göra inför årsmötet 16/11 kl 18-21 
Att göra: kallelse i god tid, dvs tre veckor i förväg minst. Motioner senast fyra veckor 
före årsmötet. Svar senast en vecka före. Vi diskuterar hur vi kan locka fler till årsmötet. 
Kanske genom något extra, typ inbjuden “föreläsare”. Inga konkreta förslag uppkom, 
men vi funderar vidare. Tur att omväljas/avgå: Peter, Kruno, Mike och Mikael. (Mikael 
som redan avgått - där behövs en ersättare.)  
Assi tar upp en diskussion om vår information kan förändras, förbättras. Kan den alltid, 
men om någon större ändring ska kunna ske måste vi anställa en informatör, och det 
finns det knappast resurser till i vår trots allt idella förening, kommer vi fram till. Flera 
anser också att informationen via hemsidan, facebook, mejl fungerar väl redan idag.  
 
§ 8:3 80-årsjubileet, avstämning och körschema 
Arrangemang, Dag kl 14-17 
Popcorn, korvgrillning, glass – och olika tävlingar, lite i vår “julfest-stil”. Behövs folk 
som kan ställa upp, gäller även efterarbetet med städning mm. En lista på folk som 
hjälper till upprättas av Ulf. Klockan 13 till 18 behövs denna trupp. Vid 15-tiden 
serveras “mat”, kl 16 ungefär tal och spel. Kring 15 personer behövs. Vid regn flyttat vi 
inomhus. 
 
Arrangemang, Kväll kl 19-23 
För styrelse och personal på Smörlyckan. Anmälan senast den 31 augusti, rapporterar 
Anders R, som håller i trådarna.  
 
Marknadsföring 
Ulf visar en annons som ska in i Hallå om 80 års-festen. Ser fin ut. Åke kollar med P4 
Malmö om det kan bli morgonsnack  om tennis dagen före, kombinerad med snack om 



Borg-filmen som har premiär den 8 september.   
 
Dokumentation 
Henrik kanske kan ta bilder. Åke skickar länk till Ulf  med historiken, några viktiga år 
plus Källströms jobb/historik att lägga ut på hemsidan.   
 
§ 8:3 Klubbresa Davis Cup 15-17/9 och/eller Biokväll filmen ”Borg”? 
Kanske en biokväll . Företagsbiljetter? Men kanske lockar inte filmen de unga? Eva och 
Åke kollar eventuellt intresse hos äldre veteranerna. Davis Cup? Blir krångligt och för 
mycket jobb att ordna klubbresa, eftersom matcherna spelas helgen efter 80-års festen. 
Men kanske fixar vi biljetter till intresserade som får ta sig dit själva.   
 
§ 9 Nästa möte  
Hålls måndagen den 2 oktober kl 18.30-21.00 
 
§ 10 Mötets avslutande 
Av Kruno 
 
Vid tangenterna: 
Åke Pettersson/sekreterare 
 
 
 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
 
 
 
Kruno Kuljis/ordförande                                  Anders Bedroth/justeringsperson 
 
 
 


