
	

	

Protokoll från styrelsemöte med ATL den 14 juni 2020 Tid: 13.00-
15.00. 
 
Plats: Hotell Skansen Båstad 
 
Närvarande: Kruno Kuljis, Louise Burman, Peter Hochbergs, Anette 
Erlandsson, Anders Rosberg, Katarina Gahnström, Anne-Mette Petri 
samt Ulf Pettersson (adjungerad)  

Ej närvarande: Anders Bedroth 

 
§ 1 Mötets öppnandes av Kruno.  

§ 2 Dagordningen godkändes. 
 
§ 3 Anne-Mette Petri valdes till justeringsman för mötet. 
 
§ 4 Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.  
 
§ 5 Informationspunkter  
§ 5:1 Genomgång; ekonomi, nyckeltal, personal   
 
Ekonomisk går det bättre än förväntat. Pandemin har gjort tennis till en 
vinnare. Dessutom har permitteringar och jobb hemifrån gjort spelarna 
mer flexibla varför dagtidsuthyrningen varit extra bra. Vi har också 
dragit nytta av några lättnader såsom sänkt arbetsgivareavgift. Vi gör 
därför ett bra resultat och har en mycket stark balansräkning.  
 
Vi har fortsatt bra beläggning på tennis och padel. För tennisen har vi 
haft nya aktiviteter (drop-in) varför siffrorna inte är jämförbara. På 
Smörlyckan har vi haft tävlingar och ett par inställda tävlingar varför det 
inte blir relevanta jämförelser. Vad som är relevant är dock att vi hyrde 
ut tennisbanor på Smörlyckan för 37.000 kronor i maj. För några år 
sedan budgeterade vi med 40.000 på årsbasis. För squash och  



	

	

 
badminton är verksamhetsårets sista månader inte bra om det är fint 
väder. 
 
LUGI badminton har betalt fakturan och därmed är ärendet avslutat.  
 
Det är full fart på Smörlyckan, tävling eller ej. Det är jättekul att se att 
många nya spelare har hittat till Smörlyckan och våra vaktmästare är på 
hugget och därför är anläggningen i kanske sitt bästa skick någonsin.  
 
Shopen passerade för första gången ’Två miljoners’ vallen och det är ett 
fantastiskt resultat. Cafeterian går som väntat sämre pga Covid-19. 
 
Euro Finans Open spelades även i år men med förändringar då det inte 
fanns några seniorklasser och de juniorer som kunde anmäla sig var 
tvungna att komma från Skåne. Detta resulterade trots detta, att det blev 
fullt program i tio dagar. Många var sugna på att spela första tävlingen på 
länge. I de äldre klasserna gick det bra för pojkarna. Olle Sonesson var i 
final i P18 och Saba i semifinal i P16. De yngre spelarna var dock inte 
framme i några slutomgångar. 
 
§ 5:4 Årsmöte Svenska Tennisförbundet 
Ulf var med på Svenska Tennisförbundets digitala årsmöte. Mötet 
påminde mycket om Tennis Syds möte, det vill säga att diskussionen 
uteblev sånär som på en punkt. Tennis Syd menade att det fanns 
anledning att skjuta på medlemshöjningen detta året eftersom 73 
klubbar sökt bidrag från RF för att klara sig. Övriga regioner röstade 
dock ner förslaget. 
 
§ 6 Beslutspunkter: 
§ 6:1 Fastställande av budget kommande vht-år 
Fastställes enligt förslag. 
  
§ 6:2 Fastställande av vht-plan för kommande vht-år 
Fastställes enligt förslag.  



	

	

 
§ 6:3 Friskvårdsbidrag 
Beslutade att införa friskvårdsbidrag för de anställda. Ulf får i uppgift att 
titta över vad som gäller.  
 
§ 6:4 Verksamhetsplan 
Styrelsen beslutade att fastställa den uppdaterade Verksamhetsplanen 
2020-2022. 
 
§ 6:5 Omklädningsrum   
Det kommer fler förfrågningar bland kunderna som menar att nästan 
alla andra idrottsanläggningar har öppna omklädningsrum. Om inte 
situationen förvärras beslutas att vi öppnar omklädningsrumment på 
Victoriastadion när innesäsongen sätter igång i höst.		
	
§ 6:6 Uppfräschning Reception/Kök/Entré 
Beslutade att tillsätta en grupp som ska titta över behovet av 
uppfräschning av entré-ytan. Gruppen ska bestå av Anders Rosberg, 
Katarina Gahnström, Anette Erlandsson samt Ulf Petterson som 
sammankallande. 
 
§ 7 Nästa möte 2020-08-24 
 
§ 8 Mötets avslutande. 
Kruno tackade för visat intresse och avslutade mötet önskade styrelsen 
en skön sommar.  
 
 
Vid protokollet: Louise Burman, sekreterare.  
 
 
Justeras: ________________________ 

 
Anne-Mette Petri 


