
	

Protokoll från styrelsemöte med ATL den 11 mars 2019 Tid: 18.30 
- 20.00  
 
Plats: Victoriastadion 
 
 

Närvarande: Kruno Kuljis, Louise Burman, Peter Hochbergs, 
Anders Rosberg, Anders Bedroth, Mike Peters, Azadeh Ghaemi 
samt Ulf Pettersson (adjungerad) 
 
 
§ 1 Mötets öppnandes av Kruno  
 
§ 2 Dagordningen godkändes 
 
§ 3 Anders Rosberg valdes till justeringsman för mötet 
 
§ 4 Föregående protokoll godkändes och lades till 
handlingarna.  
 
§ 5 Informationspunkter  
 
§ 5.1 Ekonomin ser fortsatt bra ut. Badmintonkontrakten ser ut att 
ligga mycket under men beror endast på att vi fakturerade 
kommunen i mars i år jämfört med februari i fjor.  
Tennisen går något bättre. Tränarkostnaderna har ökat då vi har 
en mer kompetent och därmed dyrare tränare men känns rätt att 
satsa på just detta då ekonomin är god. Möjligtvis kan man 
kompensera detta med fler barn i tennisskolan. 
 
Sponsringsgruppen har fortfarande inte träffats.  
 
§ 5.2 Framgångar, personal och värdegrundsarbete 
18-årsgrabbarna är i semifinal i Svenska Juniorcupen efter två 
vinster mot Fair Play och Näsbyparks TK.  
 



	

Daniel och Gaetan är i Karlskrona den 1-3 april med ett gäng som 
vanligt och vi fortsätter med tävlingsresor till JSM, Next 
Generation, Åhus, Ystad samt läger i Ystad.  
 
I veteran SM vann ATL tre medaljer genom Carsten Svensson 
(H65), Lars Malm (H85) och Ulf Pettersson (H60).  
 
Herrar 55 och Damer 50 vann serien och skall därmed spela 
slutspel.  
 
Värdegrundsdag inbokad till den 16 mars.  
 
 
§ 5.3 Ombyggnad squash/fäktningsklubben 
 
Squashklubben är förstående att antalet banor ska minskas. (Tre 
banor kommer att tas bort). Fäktningsklubben är intresserade. 
Möte med dem den 12 mars. Kontraktsförslag överskickat.  
 
 
§ 5.4 Städdag Smörlyckan 6/4 
 
§  6 Beslutspunkter 
 
§  6.1 Förstudie utbyggnad Padelhall. Intresset är fortsatt mycket 
stort. Anders Jarlskog är ev intresserad av att bidra med 
finansieringen. Utse Ulf i uppdrag att ta fram en förstudie 
tillsammans med Anders.  
 
 
§ 6.2 Kontantfritt på våra anläggningar 
Förra säsongen var Smörlyckan kontantfri och då 
kontanthanteringen är dyr beslutade vi att hela verksamheten ska 
vara kontantfri från och med i höst.  
 
§ 6.3 Årsmöte med Svenskt Tennis Syd på Fairplay i Malmö den 
30 mars kl 10-13. Från ATL kommer 2 personer att delta Anders 
Rosberg och Kruno Kuljis. (Reserv Peter H och Ulf P).  
 



	

  
 
§ 7 Nästa möte 2018-04-29 på Smörlyckan 
 
 
 
§ 8 Mötets avslutades av Kruno.  
 
Vid protokollet: Louise Burman, sekreterare.  
 
 
 

Justeras: ________________________ 
 
Anders Rosberg 
 


