
	

	

Protokoll från styrelsemöte med ATL den 20 april 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 Anders Rosberg valdes till justeringsman för mötet. 
 
§ 4 Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.  
 
§ 5 Informationspunkter  
§ 5:1 Genomgång; ekonomi, nyckeltal, personal   
Naturligtvis är vi som alla andra drabbade av Covid-19 men då vi har en 
god ekonomi är vi bra rustade för detta.  
Vad gäller tennis är det nästan identiskt med förra året då merparten 
redan är inbetalt. Det som skiljer är tävlingarna och den 28 april kommer 
Svenska Tennisförbundet ta beslut hur man kommer göra med tävlingar 
framöver.  
 
Vad gäller hallen är det sämre då nästan ingen spelar badminton och vi 
ser även en nedgång squash. Padel ser dock fortfarande bra ut. Vi kan av 
naturliga skäl se minskade intäkter men kostnaderna har inte ökat. 
Sammantaget är det en säsong där vi ändå har klarat oss väl trots Covid-
19 och prognosen är att vi kommer att göra ett nollresultat på helåret.  
  
Vad gäller Lugi badminton så har de ställt in barn/juniorverksamheten 
men fortsätter med vuxenverksamheten. Enligt avtal kan de avboka 2%, 



	

	

dvs ca 150 h. De har även varit i kontakt med Kultur och Fritid för att 
göra ännu mer avbokningar. Dock har de ännu endast dragit ner drygt 
hälften av de 150 h som de kan dra ner enligt avtal. 
 
Smörlyckan har kommit igång men det kan inte täcka den förlust som vi 
har på Victoriastadion. Shopen klarar sig bra men serveringen har gått 
ner.  
 
Det har varit en del sjukdomar men Carl gick in och tog receptionen i 2 
veckor och skötte det mycket bra. Carl har verkligen vuxit under sin tid 
på ATL och kan i princip ta sig an nästan vilken uppgift som helst vilket 
är mycket glädjande att se.  
 
Ulf ska ta en diskussion med Jared inom kort angående tjänst som 
tidigare beslutats.  
  
Städdagen var välbesökt och det blev en lyckad dag.  
 
Eftersom vi stängde omklädningsrummet med kort varsel så var det en 
del som sprang över till Lugi och det skapade irritation. Nu är jalusin 
nere så det bör stoppa detta.  
 
§ 5:2 Anläggningar- golvomläggning, padel och tennis 
Golvomläggningen kommer att börja v 26 med tennis i ca 3,5 vecka och 
padeln kommer även att få ny matta under denna period.       
 
§ 5:3 Planering styrelsearbete/kommittéer        
Anne Mette har haft en dialog med Niklas Lundin (Sigma mfl) som tyckte 
det lät intressant och är gärna bollplank när vi kommer fram till mer 
konkreta förslag. Vi kommer att fortsätta den diskussionen i Båstad.  
 
§ 5:4 SvTF, Tennis Syd 12 maj      
Ulf och Kruno kommer att delta online.        
  



	

	

§ 5:5 Uppdatering Covid-19   
Vi följer riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten och kommunen. Vad 
gäller tävlingarna följer vi Tennisförbundets riktlinjer samt RF vad gäller 
åldersstrukturer och anpassar verksamheten utifrån de uppdaterade 
riktlinjerna. Handsprit finns utplacerat i lokalerna och vi fortsätter 
informera om vad som gäller. 
 
§ 5:6 Styrelsekonferens i Båstad, 13-14/6, Tema-Framtid/2021-2023 
Vi utgår från att vi kommer att genomföra konferensen som planerat 
men Ulf ska kolla vad som gäller vid av/ombokning. En grupp bestående 
av Kruno (sammankallande), Anders R, Anette E och Katarina G 
kommer att ta fram förslag på agenda mm och kommer att presentera 
detta vid nästa styrelsemöte.   
 
§ 6 Beslutspunkter: 
§ 6:1 Handlingsplan Covid-19               
28 april får vi besked vad gäller tävlingar från Svenska Tennisförbundet. 
Just nu är Seriespelet planerat att starta den 16 maj men detta kan 
komma att ändras.   
 
§ 6:2 Ideellt arbete Eurofinans Open maj-juni  
Vi avvaktar beskedet från Svenska Tennisförbundet. 
 
 
§ 7 Övrigt: 
RF tittar på att kunna ekonomiskt hjälpa föreningar. Då vi visserligen 
tappar intäkter pga inställda tävlingar så anser vi att vår ekonomi är så 
pass god att vi kommer inte att söka bidrag, men vi kan rekommendera 
Lugi Badminton att söka bidrag.  
 
Under Ulfs sjukskrivning attesterade Anders och Kruno räkningar och 
allt fungerade bra tillsammans med Sofie som gör ett bra arbete inom 
ekonomi.  
 
 



	

	

§ 8 Nästa möte 2020-05-18 
 
§ 9 Mötets avslutande. 
Kruno tackade för visat intresse. 
 
 
 
 
Vid protokollet: Louise Burman, sekreterare.  
 
 
Justeras: ________________________ 

 
Anders Rosberg 
 
 


