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Protokoll från styrelsemöte med ATL den 20 augusti 2018 
Tid: 18.30 - 21.00 Plats: Smörlyckan  
Kallade: Styrelsen, Ulf Pettersson och Daniel Schalén  
Närvarande: Kruno Kuljis (ordf), Anders Bedroth, Louise Burman, Eva Fridlund, 
Azadeh Ghaemi, 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  
Åke 
§ 4 Godkännande av dagordning  
Ok 
§ 5 Val av justeringsman  
Anders B 
§ 6 Godkännande av föregående mötesprotokoll  
Ok  
§ 7 Informationspunkter 
§ 7:1 Eventuella frågor kring/rapport ekonomi/nyckeltal  
Årets rörelseresultat är cirka 150 000 sämre än förra året, rapporterar Ulf. Men på 
intäktssidan 40 000 kr bättre än i fjor. Padel ute gick dessutom mycket bra. Förlorare 
delvis tennisabonnemangen. Squash som vanligt nedåt. Ansökan om bidrag ligger 
hos RF och kan ge ett ordentligt tillskott.  
Internationella herrtävlingen gav 269 000 in och 265 000 ut, vilket är bra! Stort pr-
värde.  
Kostnaderna ungefär som i fjol, ökar gör naturligtvis personalkostnaderna. 
Kvaliteten hos tränarna ökat samtidigt väldigt mycket.  
Vi bör avsätta en del till framtida projekt, framför allt inomhus, anser styrelsen. 
Vinsten kommer därefter att ligga på kring 200 000.  
Smörlyckan har varit mycket aktivitet på, framför allt har tennisskolan varit en succé. 
Men hårt tryck på tennistimmarna också. Ulf ska utvärdera resultatet av att vi haft 
bemanning på Smörlyckan. Centrala idrottsplatsen inte mycket använd efter vårens 
verksamhet. Får se hur vi gör i framtiden.         
 
§ 7:2 Tennisframgångar, anläggning, personal 
Många har tävlat men de framgångar som står ut mest är Ida Jarlskogs final i en 
10.000 dollarsturnering i Holland och Ross Weibulls final i Junior SM. Marius gick 
till ett slutspel, men lite skadad. Tre spelare försvinner till tennisgymnasium, vilket 
avlövar juniorerna. Men Hanna Schmidt tillbaka. Många duktiga studenter vill spela 
här, 17 stycken i den gruppen. Kalle och Eskil tillbaka. 
Sommarkurserna har varit mycket populära, inte minst tack vare ett fantastiskt 
tränarteam, säger Ulf. 
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Deltagandet i Lov i Lund har fått mycket beröm och Ludde von Schewelov har gjort 
ett fint jobb, inte minst i Stadsparken på fredagar där tennisen kanske varit den mest 
populära aktiviteten. 
Peter Kullenberg kanske går i pension som vaktmästare? Peter och Karl täcker i så 
fall upp. 
Ska vi erbjuda massage ibland för personalen? Det kollas upp. 

§ 7:4 Uppdatering av Föräldraguiden< 
Anne-Mette har talat med tre tennisföräldrar som ska träffas och diskutera framtida 
uppläggning. Handlar bara om mindre justeringar i nuvarande guiden. Ett möte hålls 
den 27 augusti. Den gamla har använts lite för sällan genom att den inte uppdaterats.  

 
§ 8 Beslutspunkter och uppföljning   
§ 8:1 Slutgiltig Vht-plan 2018-2020 
Vi går igenom ändringarna vi gjorde i Båstad. Möjligen har några inte kommit med? 
Men ser bra ut. 
 
§ 8:2 Bredd/elit kostnader/upplägg/program. 
Ulf och Daniel går igenom tankarna, planerna, vad som görs och kostnaderna: 
Grundtanke 
1 Träning med bra kvalitet vecka efter vecka 
2 Spel med tränare kompletteras med eget spel 
3 Laget prioriteras 
4 Tävlingsresor som en grund med klubben, resten på egen hand 
Resor och aktiviteter 
Utvecklingsgruppen, tränare åker med för att komma igång, hjälpa till i början, lära 
ut systemet. 
Tävlingsgruppen 
Åker på små och stora tävlingar för spelarutveckling, typ JSM, SALK, Åhus, 
Karlskrona och Ystad. 
Lagen 
Är en grund i verksamheten, Förbundserien, PoF 15 och 18.  
Pojkar fortsätter lite längre i allmänhet än flickorna.  
 
Ulf och Daniel gör också en genomgång för skojs skull ungefär vad denna satsning 
kostar klubben. Inget man normalt tänker på.  
Intäkter kring 885 000, kostnader 2 115 000 (två och en halv tränare ligger t ex på 1 
400 000). Så denna verksamhet kostar klubben kring 1 250 000. Slår man ut det per 
spelare subventioneras de med kring 18 000 kr per spelare och år. Cirka 70 stycken 
är med i elit/junior-satsningen  
 
Tillbaka får vi mycket av ideellt arbete av spelarna och föräldrarna. Som det ju inte 
kan sättas pris på på samma sätt. 
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Daniel visar också höstens schema, som säger att Daniel, Gaetan och Gabi är ute på 
olika seriematcher, tävlingar med mera med grupperna minst varannan, ibland varje 
helg. Kommer även att gälla under våren. Och så ser det ut varje år. Därför går det 
inte att lägga ut mer helgarbete på våra tränare, vilket alla i styrelsen skriver under 
på!  
 
§ 8:3 Förberedande arbete inför årsmötet 
Årsmötet hålls onsdagen den 14 november kl 18 i Arne Lindström-salen. Kruno och 
Anders B går på mötet med politikerna den 21 augusti. Frågor kan skickas i förväg 
till Kruno.  
 
§ 8:4 Arbetsgrupp Fest Smörlyckan 8 sept isb m Sprint-KM  
Kruno samordnar. KL 14-17. Blir både tennis sprint och padel. Flera kan ställa upp. 
Åtminstone Anders R, Assi och Anne-Mette. 
Vid regn inomhus. Matinköp för 50 personer.  
  
§ 9 Nästa möte  
Den 1 oktober kl 18.30 på Smörlyckan 
 
§ 10 Mötets avslutande 
Gjorde Kruno 
 
Vid protokollet: 
Åke Pettersson/sekreterare 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kruno Kuljis/ordförande                                  Anders Bedroth/justeringsperson 
 
 


