
	

 

Protokoll från styrelsemöte med ATL den 1 oktober 2018 
Tid: 18.30 - 21.00 Plats: Victoriastadion 
Kallade: Styrelsen 
Närvarande: Kruno Kuljis (ordf), Anders Bedroth, Peter Hochbergs, 
Anne-Mette Petri, Åke Pettersson och Anders Rosberg 
 
§ 1 Mötets öppnande  
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  
Anne-Mette 
§ 6 Godkännande av föregående mötesprotokoll 
OK 
§ 7 Informationspunkter: 
§ 7:1 Ev frågor resultat/disposition ekonomi/nyckeltal och bokslut.  
Shop och servering ungefär samma resultat som tidigare. Tennis och 
badminton samma sak. Men spelats mer tennis och padel på Smörlyckan. 
Utomhus har vi fått in 325 000 kronor i intäkter på de olika banorna, 
bättre än vi kanske hoppats. Projekt Smörlyckan har utan tvekan både 
sportsligt och socialt varit en framgång. Bruttokostnaden blev 2 
miljoner, och efter godkännande av RF har vi en miljon i bidrag, alltså 
en nettokostnad på en miljon. Det betyder att anläggningen kan vara 
betald på tre år ungefär.  

Bemanningen på Smörlyckan kanske inte behöver finnas när det är öppet 
i hallen? Kanske räcker det på helger i framtiden? Samtidigt bra med 
bemanning. Vi får fundera vidare.  

Årsmötet hålls onsdagen den 14 november på Smörlyckan. 

Årsredovisning är ganska identisk med förra året. Bedrägeriet vi utsattes 
för kostar dock 361 640 kr. Vi har betalat av våra lån med kring 250 000 
kr.  



	

 

§ 7:2 Verksamhetsuppstart, personal, tennisframgångar 
När det gäller ombyggnaden av en del av squashbanorna finns nu ett 
möte inbokat med kommunen. Mycket att diskutera. Handlar också om 
brand- och handikappanpassning mm, berättar Kruno. Vi avvaktar vad 
mötet ger. Det handlar om att kanske tre squashbanor försvinner till 
förmån för en gympasal för fysträning mm. Kanske kan hyras ut som 
idrottssal t ex. Lugi fäktning har förklarat direkt sig intresserat. Kanske 
ett modernt gym där apparaterna kan ställas in automatiskt efter varje 
person. Men krävs naturligtvis att vi samtalar om saken hela tiden med 
Lugi, så att alla parter är överens. 

Tennis: 
Seriespelet har börjat. 24 lag är igång. Hårt tryck på helgtiderna. ATL:s 
Carsten Svantesson och Lennart Bergquist i 65-års laget placerade sig på 
åttonde plats bland 24 lag i veteran-VM i Kroatien. Mycket bra! Marius 
Ruzgaz var och tävlade väl i Danderyd och Falun. Vann dessutom i 
Beddinge. Några bra studenter har tillkommit i herrlaget numera, som 
består av ett stort gäng. Cissi och Johanna Smith är tillbaka från Fair 
Play. 

§ 7:3 Status anläggningarna(hallen/squashombyggnad). 
Se ovan! 

§ 7:4 Tennisförbundet och Tennis Syd. 
En omorganisation kan vara på gång inom svensk tennis, enligt rykten. 
Förbundet vill ”korta avståndet” mellan förbund och klubbarna.  Detta 
kan betyda att Tennis Syd får mindre inflytande. Kanske kan klubbarna 
själva ordna de turneringar Tennis Syd gör idag, vilket möjligen kan bli 
billigare och föra klubbarna närmare varandra.  

Barnidrottsföredraget som kommunen ordnar? Ingen verkar ha tid att gå 
dit. Anne-Mette berättar lite om Spel- och föräldraguiden hon och några 
till förnyar, uppdaterar. Klar om en vecka.  

§ 8 Beslutspunkter och uppföljning  

§ 8:1 Årsmötet hålls som tidigare sagts onsdagen den 14 november kl 
18.30-21:00 med efterföljande buffé.  

§ 8:2 Ev förslag och motioner ska vara inlämnade före den 17 oktober, 



	

 

och medlemsavgift 2019–2020 måste klubbas. Ett förslag kan vara att 
införa familjemedlemskap igen. Styrelsen måste i så fall komma med ett 
förslag om detta till årsmötet.  

Ett förslag om vänskapsutbyte med t ex Århus i Danmark togs upp. 
Kanske något att driva vidare.  

§ 9 Nästa ev möte: Den 22 oktober18:30 för beredning av inkomna 
motioner, i annat fall årsmötet den 14 november.  

§ 10 Mötets avslutande 
Gjordes av Kruno 

Vid tangenterna: 
Åke Pettersson/sekreterare 

 

 

 

 

Justeras: Kruno Kuljis/ordförande                         Anne-Mette 
Petri/justeringsperson 


