
	

	

Protokoll från styrelsemöte med ATL den 18 maj 2020 Tid: 18.30 – 
20.00. 
 
Plats: Teams online 
 
Närvarande: Kruno Kuljis, Louise Burman, Peter Hochbergs, Anette 
Erlandsson, Anders Bedroth, Anders Rosberg, Katarina Gahnström, 
Anne-Mette Petri samt Ulf Pettersson (adjungerad)  

 
§ 1 Mötets öppnandes av Kruno.  

§ 2 Dagordningen godkändes. 
 
§ 3 Peter Hochbergs valdes till justeringsman för mötet. 
 
§ 4 Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.  
 
§ 5 Informationspunkter  
§ 5:1 Genomgång; ekonomi, nyckeltal, personal            
Tvärtemot vad vi förväntade oss så har utvecklingen varit gynnsam för 
racketsport. Hallens prognos är densamma som förra året. Differensen i 
resultatet är ombyggnaden av squashbanorna till fäktningen. För 
klubben har det gått bättre och intäkterna har ökat något eftersom vi har 
haft mycket aktiviteter.  
 
På kostnadssidan ligger vi bra till. Vi har haft lite föräldrarledighet, 
någon sjukdom och framförallt rabatterade sociala avgifter. Prognosen 
visar att vi gör samma eller till och med något bättre resultat än förra 
året.  
 
Vi behöver lägga om mattan i padelhallen till en kostnad av cirka 
100,000 kr då nuvarande matta är uppsliten. 
 



	

	

Det har spelats mycket, speciellt tennis och padel och det är extra kul är 
det att se hur mycket spel det är på Smörlyckan. Badminton och squash 
har varit något sämre. Vi ser att fler timmar bokats på squash. 
Squashstegen spelar dock inte men har sina bokade timmar så det är de 
facto mindre spel. En indikation på hur mycket det spelas är hur mycket 
vi strängar. Badminton och squash strängar vi nästan inget medan vi 
strängar mycket fler tennisracketar. 
 
Servering går neråt nu eftersom vi varit tvungna att begränsa utbudet. 
Shopen däremot slår tvärt emot vad vi förväntade oss rekord. Det är 
padelspelarna som spelar ute, varav många är nya spelare, som har 
rensat väggen på racketar. Vi försöker fylla på med nytt men det är tomt 
även i leverantörernas lager. 
 
Vi testar för första gången en drop-in verksamhet i tre veckor efter 
terminens slut för de som varit med i tennisskolan. Varje dag har vi 
verksamhet mellan 15-20. Vi har haft en fantastisk uppslutning, inte 
minst från vuxna. Det är ett utmärkt sätt att spela mer, mixa med andra 
och komma ifrån traditionen att en tränare hela tiden måste styra spelet.  
 
LUGI badminton har inte betalat till oss men för en diskussion med 
Lunds kommun. Vi avvaktar denna diskussion.  
 
Med tanke på vår ekonomi tycker vi att det är opassande att söka medel 
från RF för klubbens överlevnad. Det känns som några av våra andra 
klubbar, badminton och framför allt fäktningen är i större behov. 
 
§ 5:2 SvTF, Tennis Syd, Kommunen                       
Kruno och Ulf var med online på Svenska Tennisförbundets Syds 
årsmöte.  
 
§ 5:3 Uppdatering Corona-Status tävlingar mm               
Vi följer fortsatt rådande rekommendationer och våra kunder har inga 
problem med detta. 
 



	

	

Förutom ITF tävlingen har vi nu i samråd Tennisförbundet, ställt in vår 
JSM racetävling samt vår sommartour. Däremot så kommer vi att spela 
juniorklasserna 10,12,14 och 16 i Euro Finans Open. Senior- och 
veteranklasserna kommer att bli inställda.  
 
Personalmässigt kommer personalen klara av tävlingsledarrollen och vi 
behöver bara frivilliga till cafeterian. Med tanke på att vi inte bör servera 
mackor, toast och liknande så behövs bara en i kiosken i taget. Frågan 
går ut till tävlingsgrupperna efter styrelsen haft första tjing. 
 
§ 5:4 Styrelsekonferens 13-14 juni, Tema 2021-2023       
Planeringsgruppen har tagit fram ett underlag på vad som ska göras 
under styrelsekonferensen.  
 
Syftet med konferensen är att ta fram en gemensam målbild 2020-2025.  
 

• Vilka drivkrafter, mål och strategier för klubb + anläggningar, 
Victoriastadion och Smörlyckan  

• Vilken förening vill vi vara 
• Omsätta ATLs värdeord i klubbkänsla 
• Fastställande av organisation och budget 

 
Vi beslutade också att intervjua våra olika medlemmar om vad de tycker 
om klubben mm enligt de frågor som Planeringsgruppen tagit fram.  
  
§ 6 Beslutspunkter (15 min): 
§ 6:1 Ideellt arbete Eurofinans Open maj-juni 
Då erbjudandet är begränsat kommer det att räcka med en värd i taget.  
 
§ 6:2 Beslutade att byta mattan för padel till en kostnad av cirka 100,000 
kr. Vi ska försöka att lägga kostnaden i år.  
 



	

	

6.3 Beslutade att Ulf tar kontakt med revisorn för att förhöra sig om hur 
kostnaderna för fäktningssalen bäst ska hanteras – som en kostnad eller 
en investering.  
 
§ 7 Övrigt: Ulf tog upp frågan hur vi ska göra med tävlingarna i Åhus 
samt Ystad och vi föreslår att vi kör till och från istället för att övernatta.  
 
§ 8 Nästa möte 2020-06-14 i samband med 
styrelsekonferensen 
 
§ 9 Mötets avslutande 
Kruno tackade för visat intresse och avslutade mötet.  
 
 
 
 
Vid protokollet: Louise Burman, sekreterare.  
 

 

 
 
Justeras: ________________________ 

Peter Hochbergs 
 
 


