
	

	

Protokoll från styrelsemöte med ATL den 16 december Tid: 18.30 - 
20.30. 
 
Plats: ATL, Victoriastadion 
 
Närvarande: Kruno Kuljis, Louise Burman, Peter Hochbergs, Anette 
Erlandsson, Anders Bedroth, Anders Rosberg, Katarina Gahnström, 
Anne-Mette Petri samt Ulf Pettersson (adjungerad)  

Förhinder:  
 
§ 1 Mötets öppnandes av Kruno.  

§ 2 Dagordningen godkändes. 
 
§ 3 Anette Erlandsson valdes till justeringsman för mötet. 
 
§ 4 Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.  
 
§ 5 Informationspunkter  
§ 5:1 Genomgång ekonomi och nyckeltal  
Ekonomin ser fortsatt stabil ut. För klubbens del är det samma siffror 
som förra året. Även för hallen ligger vi bra till jämfört med förra året. I 
kostnaderna ligger nya lampor för hallen och ombyggnaden för 
fäktningen som gör att lokalkostnaderna har en stor differens. På 
intäktssidan ligger vi lite plus i varje gren utom squash.  
  
§ 5:2 Framgångar, personal, anläggning  
A-lagets seriespel är slut. Herrarna var nära att gå upp till elitserien men 
slutade på en andraplats vilket är bra då man inte köper spelare. 
Damerna slutade på en bra femteplats.  
Knutsspelen drar igång snart och det är dags att anmäla sig nu. Ca 210 
anmälda. Vintertourtävlingen är flyttad till sportlovet enligt tidigare 
beslut. Istället kommer det att finnas extra träning för 
utvecklingsspelarna som tävlar under jullovet.  



	

	

Slaget vid Lund blev en framgång och vi siktar på att även ha ett nytt slag 
nästa år.  
 
Tisdagen den 17 december har vi utbildning i första hjälpen för all 
personal. 
	
Gabbi har fått beviljat havandeskapsersättning from den 7 januari och 
som det är planerat 3 terminer framåt. Jon Sigurdsson kommer att börja 
den 27 januari och som ersättare tills att Jon kommer in, så kommer 
Jacob Holmstedt att gå in. Förhoppningsvis tar Jacob även några timmar 
framöver på fredagarna. 
 
Henrik Sandell och Daniel Schalén – är utsedda representanter för 
”Trygg Idrott”.  
 
Julfesten var välbesökt i år med bra aktiviteter samt ställde många 
tränare upp och deltog. Ska försöka tidigarelägga till nästa år. Årets 
ATL:are blev Peter Nordin som blev mycket glad för utnämningen.  
 
Städdag är i år planerad den 4 april.  
 
§ 5:3 Planering styrelsearbete 2020 
Mötena ligger upplagda i Base camp för året. Styrelsekonferens 13-14 
juni i Båstad. Årsmöte planeras den 12 november.  
             
§ 5:4 Status organisation av svensk tennis i framtiden/ 
Tennis Syd/Kommunen  
Ulf Pettersson har deltagit i ett möte och vi kommer inte att driva frågan 
vidare.  
                                          
§ 5:5 Vi börjar få in registrering från Belastningsregistret många av våra 
tränare och ledare. Från styrelsen saknas Anne-Mette Petris och Anders 
Bedroth och dessa är på gång.  
 
§ 6 Beslutspunkter: 



	

	

§ 6:1 Beslutade att tillsätta en sponsorgrupp bestående av Peter 
Hochbergs, Anne-Mette Petri, Anette Erlandsson och Ulf Petterson. 
Anne-Mette är sammankallande. Får i uppdrag att bland annat titta över 
om vi kan sälja företagsabonnemang.  
 
§ 6:2 Damkväll arrangerades med tema dubbelspel som var mycket 
uppskattat. Det kan finnas intresse att ev en damkommitté och om 
intresse finns, ställer sig styrelsen positiv till detta.  
 
Verksamhet och aktivitetsplanering 2020 presenterades av Ulf 
Pettersson.  
 
§ 7 Nästa möte 2020-01-20 
 
§ 8 Mötet avslutades av Kruno som önskade alla en God Jul och Gott 
Nytt År.  
 
 
Vid protokollet: Louise Burman, sekreterare.  
 
 
Justeras: ________________________ 

 
Anette Erlandsson 
 
 
 


