
	

Protokoll från styrelsemöte med ATL den 19 augusti 2019 Tid: 
18.30 - 21.00  
 
Plats: Smörlyckan 
 
Närvarande: Kruno Kuljis, Louise Burman, Anders Rosberg, Peter 
Hochbergs, Anders Bedroth, Anne-Mette Petri, Aziz 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 Genomgång ekonomi och nyckeltal    
Nästan identiskt med förra året. Fortsatt stabilt. På intäktssidan 
visar det ökning för alla hallaktiviteter. Även kostnadsbilden 
stämmer överens med förväntningarna. Skillnaden ligger i 
tränararvorden i tennisskolan eftersom vi har bättre tränare nu 
som tar många timmar. På intäktssidan minskar juniorerna 
medan vuxna ökar. Trots ökad konkurrens kring padel är 
efterfrågan fortsatt mycket stor.  
 
§ 5:2 Framgångar, personal, värdegrundsarbetet  
Inga förändringar framåt kring personalen. Något ökade 
kostnader för personal. I övrigt följer budgeten prognosen. 
Gått bra för de äldre i tävlingarna men något sämre för de yngre.  
 
§ 5:3 Uppdatering byggnation Victoriastadion 
Väggarna var i dåligt skick och var på väg att rasa in så man 
tvingades sätta upp järn för att hålla väggarna uppe. Blir nog ca 
50% dyrare än kalkylerat. Besiktning kommer att ske 20 augusti. 
Fäktningen flyttar in som planerat och är positiva till flytten. I 
samband med fäktningen flyttar in så bör vi gå ut med en 



	

pressrelease. Planerar att anordna med Victoriastadions dag 
preliminär den 14 september. Försöker även få med på badminton 
och squash på denna dag.  
 
 
§ 6 Beslutspunkter 
      
§ 6:1 Slutgiltig verksamhetsplan 2019-2021. Fastställdes under 
Båstad och ligger redan publicerad på vår hemsida.  
 
§ 6:2 Förberedande arbete inför årsmötet 2019-11-14 
Beslutade avsätta 400 tkr till långsiktig förbättring på Smörlyckan 
då behovet av att förbättra tennisbanorna kommer längre fram 
samt att avsätta 100 tkr till framtida ungdomsprojekt. 
Valberedningen får kontakta berörda för ev omval och diskutera 
ev att tillsätta någon/några av de vakanta platserna.  
 
§ 6:3 KM sker på Smörlyckan 31 augusti. Viktigt att många ställer 
upp i tävlingen. Styrelsen kommer att vara behjälplig under 
tävlingen samt tävla.  
 
§ 7 Nästa möte 2019-09-30 18.30 på Smörlyckan 
 
§ 8 Mötets avslutades av Kruno.  
 
 
 
Vid protokollet: Louise Burman, sekreterare.  
 
 
Justeras: ________________________ 

 
Anders Rosberg 


