
	

Protokoll från styrelsemöte i ATL den 15 januari 2018 
Plats: Styrelserummet, Victoriastadion 
Närvarande: Kruno Kuljis (ordf), Anders Bedroth, Louise Burman, Eva 
Fridlund, Azadeh Ghaemi, Peter Hochbergs, Mike Peters, Anne-Mette Petri, 
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 
Mike  
§ 6 Godkännande av föregående mötesprotokoll 
OK 
§ 7 Informationspunkter  
§ 7:1 Genomgång ekonomi och nyckeltal 
Ekonomiska läget ganska likt förra årets. Antalet abonnerade tennistimmar något 
lägre, men några av dessa timmar har förts över till tennisskolan, vars intäkter då 
ökar något  Badminton också minskat något lite, men samtidigt går padel som vanligt 
väldigt bra, berättar Ulf. Vår enda padelbana ger faktiskt högre intäkter än de sju 
squashbanorna… Squash alltså fortfarande ett problem, några av banorna används 
nästan aldrig. Vi ska ha ett möte den 25 januari med kommunen i frågorna – och om 
Smörlyckan. Men även om Victoriastadion som helhet.   
 
Shopen går fortsatt bra, ligger på ungefär samma siffror som större Fair Plays shop. 
Cafeterian går hyfsat, men svårt utöka sortimentet med bara en anställd i receptionen. 
Strängningen fungerar bra, ger intäkter till skillnad mot förr och skapar bättre 
kommunikation med medlemmarna. Kursavgifterna ger kring 100 000 kr plus och 
sponsringen fungerar ungefär som tidigare. Ett oväntat ekonomiskt problem har dock 
inträffat: Föreningen har blivit utsatt för ett ekonomiskt nätbedrägeri under julhelgen. 
Saken är polisanmäld och samtal förs med banken. Kassör Anders och Lousie får i 
uppdrag att gå igenom exakt vad som har hänt – steg för steg. Och sedan komma 
med förslag till hur liknande problem kan förhindras i framtiden.  
 
§ 7:2 Framgångar, våra tävlingar, personal, övrigt 



	

Herrarna gick tillbaka upp i Elitserien efter en mycket fin säsong. Och spelade bättre 
i slutspelet än man kunde begära! Damerna åkte däremot ur division 1. Men kanske 
finns ändå en möjlighet att damerna ombeds stanna kvar i division 1? Våra 15–
åringar var duktiga och blev trea i sitt slutspel. ATL var för övrigt den klubb i 
hela Sverige som vann flest serier. Allt enligt tennisförbundet som hört av sig 
med gratulationer!  
Henrik Sandell har jobbat hårt med att hitta ungdomar så att tennisskolan kunnat 
fyllas på även under våren. En tendens är tyvärr annars att det ställs allt större krav 
på tennisskolorna i Sverige, både från elever och föräldrar när det gäller tider och 
annat. Kanske måste kurserna säljas per läsår istället i framtiden? Ett argument kan 
också vara att det är svårt att utvärdera en spelares utveckling bara under en termins 
spel.  
 
§ 7:3 Status projekt: Smörlyckan, bättre tennis, gympasal 
En ”Bättre tennis-satsning” kan vara leta upp någon som projektanställs på deltid för 
att driva olika evenemang, föreslår Ulf. Någon som kan driva blixtdubblar, 
träningstillfällen för damer, tävlingskvällar för juniorer och liknande istället för att de 
görs på ideell basis, vilket visat sig svårt. I så fall en person som kan fixa detta under 
ett år. Kanske med start i höst? Klubben finansierar en del, avgifter från deltagarna 
resten. Frågan utreds. 
 
§ 8 Beslutspunkter  
§ 8:1 Arbetsordning och kommunikation 
Ulf visar upp kalendern på alla aktiviteter under vårterminen. Ett minst sagt späckat 
schema för tränare och medlemmar. Anteckna redan idag att det är städdag den 14 
april till exempel.  
 
§ 8:2 Prissättning, padel-Smörlyckan 
Ulf föreslår 200 kronor på dagtid för en timma, fram till kl 15. Sen 250 kronor precis 
som på helger. För abonnemang föreslås samma princip som för tennisen. 
Förslagvis 4000 kronor mellan 16 april och 30 september, 24 gånger. 
Det blir samma pris, 250 kronor dagtid, men man betalar bara för 16 gånger. Då 
står man däremot själv för risken att det regnar, eller man inte kan spela några av 
dessa gånger. Handlar om åtta gånger, vilket förmodligen är färre gånger än vad det 
regnar. Man alltså kan inte boka om abonnemangstimmen. Dels för att vi inte har 
öppet i receptionen för detta, dels för att det skulle bli kaos när det är regn på gång.  
Vill man abonnera en och en halv timma kväll och helg kostar det 6000 kr. Och 
samma priser ska gälla inomhus under sommaren. 
 
§ 8:3 Sommarbemanning Smörlyckan 
Kanske kan bemanning fixas av sommarlediga ungdomar från klubben eller 
dylika på eftermiddagar/helger när hallen är stängd? Intresset kollas upp. 
Fram tills 14/15-tiden kan vaktmästarna bemanna. 



	

 
§ 8:4 Smörlyckan, invigning våren 2018 
Kan ske under maj månad, t ex efter finalen i Futuretävlingen. Eller vid 
något annat evenemang. 
 
§ 8:5 Futuretävling på Smörlyckan 19-27 maj 
Kan förhoppningsvis lösas, bland annat genom att veteranerna ställer upp 
och hjälper till som under fjolårets internationella damturnering. 
 
§ 9 Övrigt 
Inga frågor. 
 
§ 10 Nästa möte  
Hålls den måndagen den 5 mars kl 18-20.30. (Styrelsekonferens blir det den 9-10 
juni. Kanske i Båstad.) 
 
§ 11 Mötets avslutande. 
Gjordes av Kruno 
 
 
Vid tangenterna: 
Åke Pettersson/sekreterare  
 
 
 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
 
Kruno Kuljis/ordförande                               Mike Peters/justeringsperson 

 
 


