
	

Protokoll från styrelsemöte med ATL den 29 april 2019 Tid: 18.30 
- 21.00  
 
Plats: Victoriastadion 
 
Närvarande: Kruno Kuljis, Louise Burman, Peter Hochbergs, 
Anders Bedroth, Anne-Mette Petri, Mike Peters samt Ulf 
Pettersson (adjungerad) 
 
§ 1 Mötets öppnandes av Kruno  

§ 2 Dagordningen godkändes  
 
§ 3  Anne-Mette valdes till justeringsman för mötet 
 
§ 4 Föregående protokoll godkändes och lades till 
handlingarna.  
 
§ 5 Informationspunkter  
§ 5:1 Genomgång ekonomi och nyckeltal    
Ekonomin ser bra ut. Allt utom squashen ökar sin 
beläggningsgrad. Något ökade intäkter för privatlektioner.     
Dock är intresset för tävlingar sämre inom tennis.  
 
§ 5:2 Framgångar, personal, värdegrundsarbetet  
Något ökade kostnader för personal. I övrigt följer budgeten 
prognosen. 
Det var ett gäng på JSM med god stämning men resultaten 
uteblev. Vi har haft läger i Ystad respektive på Smörlyckan i 
helgen. H55 och D50 kom båda trea i serieslutspelet inomhus. 
I år har vi ingen proffsturnering men många andra aktiviteter. 
Kristihimmelsfärshelgen och helgen efter kommer det att behövas 
förstärkning. Information kommer att skickas ut inom kort.  
  
§ 5:3 Ombyggnad squash/fäktningsklubben           
På torsdag kommer avtal signeras med Lugi fäktförening och en 
pressrelease kommer att skickas ut i samband med detta.            
 
§ 5:4 Kontantfritt på våra anläggningar   



	

Smörlyckan är redan kontantfri och i sommar blir övriga 
anläggningen kontantfri.  
      
§ 5:5 Projektet nya Padelbanor    
Ulf har haft diskussion med Anders Jarlskog men i dagsläget är 
det inte aktuellt med nya padelbanor. Inte heller aktuellt att ATL 
bygger själva.  
      
§ 5:6 Tennis-Syd Årsmöte, SvTF årsmöte            
Anders R, Ulf och Kruno representerade ATL på Tennis-Syds 
årsmöte. Ingen information finns tillgänglig än från SvTF 
årsmöte.  
                                                          
§ 6 Beslutspunkter  
§ 6:1 Sommarpersonal Smörlyckan  
I sommar kommer vi att ha bemannat fredag-söndag på 
Smörlyckan. Vaktmästarna är på plats vardagar fram till kl 15.  
 
29 april kommer vi att sätta igång med vårjobbet på Centrala 
Idrottsplatsen och kommer att bedriva verksamhet vecka 20, 21 
och 22.  
          
§ 6:2 Tema och planering Styrelsekonferensen. 
Anne-Mette och Mike kommer inte att kunna delta på 
styrelsekonferensen. Tema för konferensen är att gå igenom 
verksamhetsplanen och utifrån den gå igenom 
värdegrundsarbetet, sjunkande intresse för tennistävlingar mm. 
 
§ 7 Nästa möte 2019-05-20 ställs in och vi tar mötet på 
konferensen istället.  
 
§ 8 Mötets avslutades av Kruno.  
 
Vid protokollet: Louise Burman, sekreterare.  
 
 
Justeras: ________________________ 

 



	

Anne -Mette Petri 


