
	

	

Protokoll från styrelsemöte med ATL den 28 oktober 2019 Tid: 18.30 - 
20.00  
 
Plats: ATL, Victoriastadion 
 
Närvarande: Kruno Kuljis, Louise Burman,  Peter Hochbergs, Azadeh 
Ghaemi, Anne-Mette Petri samt Ulf Pettersson (adjungerad)  

Förhinder: Anders Bedroth och Anders Rosberg 
 
§ 1 Mötets öppnandes av Kruno.  

§ 2 Dagordningen godkändes. 
 
§ 3 Anne-Mette Petri valdes till justeringsman för mötet. 
 
§ 4 Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.  
 
§ 5 Informationspunkter  
§ 5:1 Sammantaget ligger vi i takt med förra året. Tappat något för 
serveringen som kan förklaras med att vi inte längre tar kontanter. Några 
som bara har kontanter handlar istället på LUGI sidan. 
 
Förhandlar om ny tränare som vi hoppas kunna vara på plats den 1 mars 
2020 som ska ersätta Gabi under föräldraledighet. Gabbi kommer att 
försöka få havandeskapspenning från terminsstart. Blir det så får vi 
försöka lösa terminens första veckor med ersättare och kämpatag från 
personalen som redan är här. 
 
Vi har ett KM som kommer upp vecka 44. Henrik gör ett stort jobb för att 
få till ett KM men intresset är inte så stort. Vi får se över tävlingen och 
kanske hitta en annan form.  
 



	

	

Vi provar också en ny tävling, Slaget om Lund. Det är en tävling för 
veteraner 65+ som går 11-14 november och vi hoppas på stort 
deltagande.  
 
§ 5:2 Valberedningens slutgiltiga förslag till styrelse och revisorer 
Bra kandidater har kommit från valberedningen som har gjort ett mycket 
gediget arbete.  
 
§ 5:3 Lunds kommuns workshop 
Anders Rosberg och Ulf Pettersson deltog i Lunds kommuns workshop. 
Lunds kommun håller på att ta fram ett nytt Idrottspolitiskt 
handlingsprogram och ville ha synpunkter från Lunds föreningsliv. 
 
§ 5:4 Övrig information 
Årsmötet kommer att ske torsdagen den 14 november kl 18.30-21:00.  
Kallelse är utlyst enligt stadgarna. Inga motioner har inkommit. 
Konstituerade möte kommer att hållas direkt efter årsmötet. 
 
§ 6 Beslutspunkter och uppföljning  
 
§ 6:1 15K tävling för herrar 4-10 maj 
Vi har fått en förfrågan om att arrangera en 15K tävling för herrar. Det är 
ett nollsummespel ekonomiskt men det tar resurser. Ur bansynpunkt 
spelar de dagtid varför det inte stör verksamheten nämnvärt. Personalen 
får mer att göra men tycker det är kul och värt de extra timmarna. 
Styrelsen beslutade att tacka ja till erbjudandet. 
 
§ 6:2 Vintertourtävling 
Vår vintertourtävling efter nyår kommer olämpligt i tiden och 
konkurrerar med Eskilstuna som är en större tävling och ITF tävling i 
Malmö. Förra gången var det ett dåligt startfält och väldigt få av våra 
egna var med och spelade. Eventuellt kan vi få en möjlighet att flytta 
tävlingen till februari under sportlovet då vi har lediga banor. Beslutade 
att Ulf kollar om det är möjligt att flytta till februari.   
 



	

	

§ 6:3 Motion angående klubbrepresentation på Förbundsmötet  
ATL vill vara med och utveckla svensk tennis och styrelsen beslutade att 
lägga en motion till Svenska Tennisförbundets årsmöte om 
klubbrepresentation på Förbundsmötet.   
 
§ 7 Nästa styrelsemöte 
§ 7:1 Inga fler möten bokade utan detta kommer att bokas av den nya 
styrelsen på det konstituerade mötet efter årsmötet. Förslag är att boka 
styrelsemötena under nästa år andra veckan i månaden för att vi ska ha 
tillgång till uppdaterade ekonomi siffror. 
 
§ 8 Mötets avslutades av Kruno. 
 
    
 
 
Vid protokollet: Louise Burman, sekreterare.  
 
 
Justeras: ________________________ 

 
Anne-Mette Petri 
 
 
 


