
 

Protokoll från styrelsemöte i ATL den 23 april 2018 
Plats: Styrelserummet, Victoriastadion 
Tid: 18.30-20.30 
 
Närvarande: Kruno Kuljis (ordf), Mike Peters, Anders Bedroth, Anders Rosberg, 
Peter Hochbergs, Mikael Pettersson, Eva Fridlund och Anne-Mette Petri 
Adjungerad: Ulf Pettersson, Henrik Sandell  
Frånvarande: Åke Pettersson, Azadeh Ghaemi, Louise Burman  
 
§ 1 Mötets öppnande 
Gjordes av Kruno Kuljis 
 
§ 2 Val av ordförande för mötet 
Kruno Kuljis 
 
§ 2.1 Val av sekreterare för mötet 
Anne-Mette Petri 
 
§ 2.2 Godkännande av dagordningen 
Ja, mötet godkände dagordningen.  
 
§ 2.3 Val av justeringsman för mötet 
Eva Fridlund 
 
§ 3 Godkännande av föregående mötesprotokoll 
Godkänt och lagt till handlingarna 
 
§ 4 Informationspunkter 
 
§ 4:1 Genomgång ekonomi och nyckeltal  
Ulf informerade om följande huvudpunkter: 

• Klubben; ekonomien är lik föriga året, dog lite flera kurser och intäkter. Bra 
användning av resurser, har varit lite effektivare. 

• Hallen; Tennis abonnemanget har gått ned, speciellt de sene timar. Man vill testa 
att omfördela tennisskolan, så där kan bli plats till flera hyr timer. 
300 000 SEK fattas på hallen. Padel går riktigt bra. Badminton flera lös timar.  

• Shop & servering; Shopen går bra. Serveringen går inte så bra, vi måste bli bättre 
på att sälja.  
 

§ 4:2 Framgångar, aktiviteter, personal, övrigt,               
Ulf hänvisade till framgångar som står beskrivit i rapporten s.3  
 
§ 4:3 Status Smörlyckan, bättre tennis, gympasal           
Bemanning på Smörlyckan är nu på plats. Carl Stagne, som redan jobbar i 
receptionen, och hans Johannes Linnér kommer att vara på plats tillsammans med 
vaktmästarna. Tidsrummet blir 14–20. Där finns möjlighet att hyra rack och bollar, 
det blir kontant fritt, bara Swish & iZettle. Bemanningsordningen köras som prov. 
Gympasal på squashbanan, där är en utredning på gång. 3 banor planeras att ingå. 
Kommunen har godkänt att detta göras.  
 



 

§ 4:4 PIL Idrottsutnämnelsen ”Årets förening”    
Oväntat, men trevligt att vi vann (äran + 5000 kr). Detta blev firat med 
städningsdag på Smörlyckan, vilket också var en succés. 
 
§ 4:5 ”Föreningar med arbetsgivaransvar”  
D.15 maj (kl.18) är där i Sparbanken Skåne arena utbildning kring 
arbetsgivaransvar. Eva och Anne-Mette går på detta. 
 
§ 4:6 Info Tennis Syd årsmöte                                        
Kruno informerade om Tennis Syds årsmöte. 
 
§ 4:7 Medlemsundersökning                                         
Henrik informerade om den senaste medlemsundersökning. 25% har svarat på enkäten. Av 
viktiga highlights var att där är positivt fokus på tränar kvalitet. Mycket positiv kontakt med 
ATL för de yngsta. Det är också mycket sannolikt att man vil rekommendera ATL till en vän 
(60%). Kontakta Henrik om ni önskar mera info angående detta, då han har en bra ppt- 
presentation som visar statistik och enkelt förklarar alla frågor och svar. 
  
§ 5 Beslutspunkter 
 
§ 5:1 Status och arbetsschema Futuretour tävlingen 
Denna tävling går från d.19–26 maj. Första lördag och söndag är det kvalifikation 
(32 kval, 32 huvud & 16 double). Måndag till fredag spiller man på dagen.  
VI hoppas att fylla upp bemanningsschema vid hjälp av frivillig basis.  
Invigningen av Padelbanorna är på finaldagen d.26/5.   
 
§ 5:2 GDPR för föreningar – vad gör vi?              
ATL har varit på utbildning och håller just nu på att jobba med det. Deadline är d.25 
maj 2018. RF har levererat loggstöd och hjälpar med processen. 
Vi skall teckna avtal med MyCourt. 
 
§ 5:3 Lagkostnader och matchkostnader?    
Ulf hänvisade till verksamhetsredovisningen.        
 
§ 5:4 Tema Styrelsekonferensen, Båstad, 9-10/6. 

• Vår roll som tennisklubb och hur vi förhåller oss till Padel? 
o Ska vi ha en padelklubb eller vara en förening som faciliterar padelspel 

på samma sätt som vi gör med de övriga racketsporterna vi huserar? 

• Kan vi på ett innovativt sätt öka medvetande kring positivt beteende och 
”sportmanship” i förbindelse med träning och turneringar?  

        
§ 6 Övrigt 
 
§ 7 Nästa möte 2018-06-10 och mötets avslutande. 
 
Justeras: 
 
 
……………………………………………                    ……………………………………………… 
Kruno Kuljis/ordförande                                             Eva Fridlund /justeringsperson 


