
	

	

Protokoll från styrelsemöte med ATL den 30 september 2019 Tid: 18.30 - 
21.00  
 
Plats: ATL, Victoriastadion 
 
Närvarande: Kruno Kuljis, Louise Burman, Anders Rosberg, Peter 
Hochbergs, Anne-Mette Petri samt, Ulf Pettersson (adjungerad) och Per 
Lindeblad och Tomas Jonsson (valberedningen)  

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

§ 2 Dagordningen godkändes. 
 
§ 3  Peter Hochberg valdes till justeringsman för mötet. 
 
§ 4 Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.  
 
§ 5 Informationspunkter  
§ 5:1 Valberedningens arbete presenterades. De kommer att gå vidare 
med två kandidater och ta en diskussion med dessa inom kort. 
 
§ 5:2 Fäktningsklubben har etablerat sig och allt har hitintills fungerat 
bra.  
 
§ 5:3 Verksamhetsuppstart, personal, tennisframgångar, anläggning  
Verksamheten är igång och i stort sett har alla fått plats i tennisskolan.  
Gabbi kommer att vara föräldraledig från feb/mars och  man letar 
ersättare. Talat med några kandidater som skulle kunna ersätta Gabbi 
och för att hitta bästa kandidat föreslås att man erbjuder en 
tillsvidareanställning.  
På VM för superseniors har ATL haft två deltagare i Sveriges lag. Carsten 
Svantesson spelade i 65+ och Lars Malm i 85+. 
Padel ute kommer att vara öppen till oktober/november. 



	

	

Tennisbanorna ute, har fått förbättrat underlag.  
 
§ 5:4 Ev frågor resultat/disposition ekonomi/nyckeltal och bokslut.   
Försäljningen i shoppen har gått bra, serveringen har tappat något.  
Banuthyrning ligger bra till. Framförallt har padel i stort sett 100% 
uthyrning.  
Ulf informerade om förslag till uppdatering av Victoriastadions 
värdegrund. Ska informera alla föreningar som är verksamma i lokalen 
innan dessa sätts upp i lokalen.  
 
§ 5:5 Övrig information, Bästa förutsättningar för Lunds Idrottsliv. 
Workshop med kommun och föreningar 14/10. Ulf Pettersson och 
Anders Rosberg kommer att delta från ATL.  
	
 
§ 6 Beslutspunkter 
§ 6:1 Beslutade att erbjuda en tillsvidareanställning till den kandidat som 
kan tjänstgöra för Gabbi under föräldraledighet. Detta gör det möjligt att 
hitta en bättre kandidat.   
 
§ 6:2 Barnkonventionen blir lag 2020 och då måste alla (över 15 år) som 
arbetar med barn visa ett utdrag ur brottsregistret. Detta ska ske årligen. 
https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalld
het/barnetsrattigheter/barnkonventionenblirsvensklag.887.html 
 
 
§ 6:3 Årsmöte kommer att ske på Smörlyckan, torsdagen den 14 
november kl 18.30-21:00 med efterföljande buffé. Inbjudan kommer att 
annonseras i klubbnytt och man kommer dessutom sätta upp 
information på Victoriastadion.  
 
§ 6:4 Ev förslag och motioner, medlemsavgift 2020–2021.  
Beslutade att föreslå för årsmötet att behålla medlemsavgiften samma 
som i fjor (då vi höjde).  
    



	

	

 
§ 7 Nästa möte 2019-10-28 18.30 för beredning av ev inkomna 
motioner, i annat fall årsmöte 14/11 kl 18:30-21:00. 
 
§ 8 Mötets avslutades av Kruno. 
 
    
 
 
 
Vid protokollet: Louise Burman, sekreterare.  
 
 
Justeras: ________________________ 

 
Peter Hochberg 
	
	
	


