
	

 

Protokoll från styrelsemöte i ATL den 10 juni 2018 
Tid: 13.00-15.30 
Plats: Skansen, Båstad 
Närvarande: Kruno Kuljis (ordf), Anders Bedroth, Louise Burman, 
Azadeh Ghaemi, Peter Hochbergs, 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 
Louise 
§ 6 Godkännande av föregående mötesprotokoll 
OK 
 
§ 7 Informationspunkter  
§ 7:1 Frågor kring: rapport ekonomi/nyckeltal 
Årets prognos visar ett resultat som är sämre än förra året. Det finns 
naturligtvis både plus- och minusposter när man jämför de båda åren 
men det är i hallen vi tappat. Vi hyr ut färre kontrakt och tappar på 
rabattkorten.   

Prognosen visar trots allt en vinst på cirka 650 000 kr, en rimlig siffra, 
anser Ulf. Och styrelsen instämmer. 

Det budgeterade resultatet ligger på drygt 200 000 kr. Det kan tyckas 
lågt men budgeten är försiktig gjord och i siffrorna räknar vi med en 
avskrivning på 497 tkr för satsningen på Smörlyckan. Kanske blir 
avskrivningen 120 000 kr lägre eftersom vi nu har fått vårt tioåriga 
kontrakt på Smörlyckan och skickat in ansökan till RF. Handlar om 600 
000 kr som inte finns med i prognosen.  

Budgeten följer ganska väl de föregående åren, men vi behöver hitta nya 



	

 

intäkter. 

Hallen: Efter invigningen av Smörlyckan har bokningen av löstimmar 
där ökat ordentligt. Glädjande, anser Ulf. På abonnemangen inomhus ser 
vi däremot en tydlig minskning, men vi försöker lägga tennisskolan på 
en del av tiderna som blir över. Liknande problem har tyvärr även andra 
klubbar. Tennisen har inga stjärnor längre och padel tar över en del 
spelarna.  

Lugi badminton vill inte längre ha aktiviteter på lördagar, vilket minskar 
badmintonabonnemangen. Kanske kan man ta hit några klubbar från 
Danmark ibland, föreslår Anne-Mette. Badminton är fortfarande mycket 
stort i grannlandet.  

Squashen däremot som vanligt ett stort problem, ingen nyrekrytering- 
Padelabonnemangen inne har minskat något, men inte så mycket som 
man kunde befara med den allt hårdare konkurrensen i området. 

Shopen går bra trots att vi inte säljer så mycket padelracketar längre. Bra 
mycket tack vare försäljning till badmintonspelarna. Plus tennisrack till 
tennisskoleelever. Nya medlemmar som hjälps av tränarna. Kanske kring 
1.8 miljon från shopen. Serveringen fungerar däremot inte så bra som vi 
skulle vilja.  

Intäkterna ligger kring knappt 9 miljon sammanlagt. I stort sett följer vi 
ändå Ulfs budget. 

Kostnaderna: Den stora kostnaden är lokalhyran. Men kostnaderna är 
ungefär i paritet med förra årets och enligt budget. Inga överraskningar, 
där, berättar Ulf. Resultatet i halldelen hamnar troligen på plus minus 
noll. 

Klubben: Intäkterna – det vill säga medlemsavgifterna borde varit något 
större. Men med kursavgifterna blir resultatet någorlunda OK. I 
kostnaderna inga stora grejor. Handlar mest om löner, som självklart 
stiger. Det mesta likt förra årets siffror. Resultatet bättre än budget, men 
lite lägre än förra året. Då var förra året extraordinärt bra.  

§ 7:2 Personal, verksamhet, anläggning 
Ingen direkt förändring i personalen, varken på tennissidan eller i övrigt.   



	

 

Tennisskolan rullar på och vi har aktiviteter för alla typer av spelare. 
Intressant är att vi nu har lunch- frukost- student- och pensionärstennis 
som drop-in träning på dagtid. 

Vi har som vanligt arrangerat mängder av turneringar: Knutspelen och 
Eurofinas med tillhörande vinter- och sommartour, If SO tour, 
juniortour, KM, och flera utbyten. Och nu förra veckan internationella 
Future-tävlingen för herrar. I final två fantastiskt duktiga grabbar som 
snabbt kommer stiga i ranking. 

Man alltid diskutera om det ärt rimligt att lägga sådan kraft på en 
turnering som går på plus- minus noll, inte ger någon vinst, men kräver 
väldigt mycket arbete? Men vi får bland annat se högklassig tennis som 
inspirerar många, hoppas vi. Och att ATL får arrangera är klart en fjäder 
i hatten för klubben!  

§7:3 Invigning Smörlyckan, tennisframgångar 
Tennisframgångar: Mest glädjande kanske att Marius Ruzgas har tagit 
sig in på ATP-listan efter framgången i futurtävlingen, där han fick ett 
ett wild card och vann en match.  

Herrarna gick åter gick upp i elitserien, damerna åkte ur, men får en 
friplats i div 1 nästa år. Vår tävlingsgrupp har blivit smalare, men vår 
satsning på den yngre utvecklingsgruppen har slagit väl ut. Till exempel 
var det dubbelt så många som spelade Kalle Anka Cup detta året jämfört 
med förra. 

§ 7:4 Övrig information 
Utebanorna hårt slitna efter all värme och tävlingar. Men fixar sig till 
hösten.  

§ 8 Beslutspunkter och uppföljning 

§ 8:1 Fastställande av Vht-plan 2018-2022 
OK, säger styrelsen. Och Kruno renskriver. 

§ 8:2 Fastställande av Budget 2018-2019 
OK, säger styrelsen. Men dyker det upp nya projekt, tar styrelsen 
ställningen till det då.  

§ 8:3 Nya projekt, satsningar, vht-schema 2018/2019  



	

 

Se bland annat förnyad verksamhetsberättelse! 

§ 8:4 Medlemsfest på Smörlyckan i september vid ett mini-KM 
Med lite korv, hamburgare och mingel. En eftermiddag i samband med 
en sprintävling. Kanske en padeltävling. Kanske ett 50-tal kan dyka upp.  
Evenemanget riktar sig främst till de som spelar i lag. Ansvariga: Kruno 
och en stor del av styrelsen. Preliminärt datum den 8 september. 

§ 9 Nästa möte  
Den 20 augusti kl 18:30-21:00 på Smörlyckan 

§ 10 Mötets avslutande. 
Gjordes av Kruno 

 

 

 
 

 

 


