
	

	

Protokoll från styrelsemöte med ATL den 16 mars 2020 Tid: 18.30 – 
21.00. 
 
Plats: ATL, Victoriastadion 
 
Närvarande: Kruno Kuljis, Louise Burman, Peter Hochbergs, Anette 
Erlandsson, Anders Bedroth, Anders Rosberg, Katarina Gahnström 
(online), Anne-Mette Petri samt Ulf Pettersson (adjungerad)  

 
§ 1 Mötets öppnandes av Kruno.  

§ 2 Dagordningen godkändes. 
 
§ 3 Anders Bedroth valdes till justeringsman för mötet. 
 
§ 4 Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.  
 
§ 5 Informationspunkter  
§ 5:1 Presentation ny tränare: Jon Sigurdsson 
 
§ 5:2 Genomgång attesträtt, ekonomi och nyckeltal 
Attesträtt beslutat enligt tidigare protokoll.  
Ekonomin ser fortsatt god ut och prognosen är at det blir åtminstone 
samma resultat som förra året, lite beroende på hur vi periodiserar vissa 
kostnader. För klubbens del så ser vi att det ser ut som förra året. Det är 
för tillfället svårt att få tag i tränare och efterfrågan gör att det blir allt 
dyrare, något som i stort sett alla klubbar upplever och är lite bekymrade 
över.  
 
Lunch- och frukosttennisen är populär och ger ca 120.000 kr i intäkt.  
 
När det gäller uthyrning av banor kan man generellt säga att när 
intresset går ner och trycket minskar så går man mot mer 
löstimmesförsäljning. Tydligast blir detta på squashen. Är däremot 



	

	

trycket hårt så vill alla ha abonnemang och det ser vi på padel. För 
tennisens del är den allmänna trenden bland större klubbar att de går 
mot mindre abonnemang men att löstimmesförsäljningen fortfarande 
kompenserar för detta. Totalt så ökar spelet för vår del men det är något 
att hålla ögonen på. Förutom våra racketsporter så har vi ju en 
återkommande intäkt från fäktning som vi inte haft tidigare. 
 
§ 5:3 Sportsligt, personal, anläggningar 
Att flytta Vintertouren till sportlovet visade sig vara ett bra drag. Inte 
bara fick vi en aktivitet när det annars är ganska tomt, vi fick också ett 
bättre och större startfält. Det gör att vi kör vidare på den tiden framöver.  
I början av utomhussäsongen blir en intensiv tävlingsperiod. Internation 
herrtävling, JSM race för 16-åringar, sommartour och Euro Finans 
utomhus. Det kommer med andra ord finnas gott om möjligheter för 
våra medlemmar att hjälpa till. 
Angående Smörlyckan i sommar så är tanken att hitta någon 
erfaren/senior att sköta Smörlyckan. Ulf kommer att sondera terrängen.  
 
§ 5:4 Planering styrelsearbete/kommittéer 
Sponsorgruppen har träffats. Den kom fram till att snarare än att jaga 
skyltar bör vi försöka få till projekt som främjar tennisen, ATL och 
företagen på ett annat sätt. Kanske kan det vara barn på Axis som kan gå 
fritt i kurs som företaget betalar via sponsring eller så kan alla barn till 
anställda på något annat företag deltaga i tennisskolan. Man kan också 
tänka att sommarprojektet på Smörlyckan är ett projekt som sponsorer 
vill vara med på. Tanken är att få till ett möte där representanter från 
några viktigare företag i Lund är med och där vi kan lära hur de tänker 
och vad de skulle vara intresserade. Nästa steg är att boka in möten med 
olika företag. 
 
§ 5:5 Tennis Syd/Kommunen (Prisma projektet)  
För att göra något för gruppen nyanlända eller de som inte har något att 
göra i sommar, så är förslaget att ATL gör en vecka på Smörlyckan i juli 
där barnen på förmiddagen får komma och prova tennis. Det är en vecka 
då det är väldigt lugnt på Smörlyckan och hellre än at det står tomt så 



	

	

kan dessa barn få prova tennis. Föreslår också att om det skulle vara 
något barn ur gruppen som visar sig vara speciellt intresserad av att 
fortsätta så kan vi ATL sponsra med en fri plats i en grupp under en 
period. 
 
§ 5:6 Status ”Utdrag från belastningsregistret”  
De flesta har skickat in men några saknas fortfarande.  
 
§ 5:7 Städdag Smörlyckan 4 april  
Inbjudan har gått ut i klubbnytt samt mail kommer att skickas ut separat 
till vissa grupper. Med tanke på att vi har en internationell tävling redan 
första veckan i maj och en sen påsk i april, kommer vi att få jobba hårt 
med Smörlyckan för att vara beredda. Därför är städdagen den 4 april 
extra viktig i års. Det gäller att så många som möjligt är med och att alla 
hjälps åt att informera och övertyga om vikten av att få banorna klara i 
tid. Som vanligt startar vi klockan 10.00 och grillmästaren tänder grillen 
någonstans mellan 12-13. 
 
§ 6 Beslutspunkter: 
§ 6:1 Handlingsplan coronavirus 
RF har gått ut med en rekommendation och mitt förslag är att vi följer 
den https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/ 
internationellaresorocheventuellriskforsmittspridning. För att vi skall 
uppfattas som proaktivt har vi beställt handsprit som vi sätter upp på 
valda ställen i hallen. Vad gäller ITF tävlingen så följer vi ITFs råd och vi 
får se var vi står när det är dags. I nuläget kör vi på som vanligt. 
 
§ 6:2 Omläggning golv, padel och tennis 
Även om våra tennisbanor är fullt dugliga så skall Kommunen enligt 
kontrakt lägga om dem i sommar. Det skulle varit gjort för två år sedan 
och vi skulle kunnat vänta ytterligare ett år men då är risken att 
kommunen vid nästa förhandlingstillfälle ökar intervaller än mer. Det 
görs i vecka 26-29. Vi behöver också lägga om mattan på padelbanan. 
Den är helt utsliten och det är kanske inte så konstigt med tanke på hur 



	

	

mycket det spelas. Kostnaden är 90.000 kronor plus moms och tanken är 
att det görs samtidigt som tennisbanorna. 
 
§ 6:3 Projektgrupp ITF 4-10/5 – mycket sker dagtid men för kvällar och 
helger krävs ideellt arbete.   
 
§ 6:4 Bokning Styrelsekonferens 13-14/6 Båstad, Tema-Framtid (2021- 
2023) 
 
§ 6.5 Beslutade att erbjuda Jared Robinson en 75% tjänst under ett år.  
     
§ 7 Övrigt 
 
§ 8 Nästa möte 2020-04-20 
 
§ 9 Mötets avslutande. 
Kruno tackade för visat intresse. 


