
	

Protokoll från ATL:s årsmöte den 14 november 2018 
Plats: Klubbhuset på Smörlyckan  
Närvaro: Se bifogad närvarolista 
 
§ 1 Mötets öppnande 
ATL:s ordförande Kruno Kuljis hälsade alla välkomna. 
§ 2 Mötets behöriga utlysande 
Mötesdeltagarna ansåg att årsmötet var behörigt utlyst. 
§ 3 Närvarande samt fastställande av röstlängd 
Deltagarna skrev på en närvarolista (se bilaga), som också blev röstlängd. 
§ 4 Val av ordförande för årsmötet 
Kruno Kuljis valdes. 
§ 5 Val av sekreterare för årsmötet 
Åke Pettersson. 
§ 6 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet, tillika 
rösträknare 
Hans Bengtsson och Johan Andersson valdes till justeringsmän och eventuella 
rösträknare. 
§ 7 Fastställande av dagordning 
Den utsända dagordningen godkändes. 
§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det 
gångna verksamhetsåret 
Den stora klubben som jobbar som den lilla. 1100 aktiva medlemmar. Spel på alla 
nivåer. Tävlingsarrangör. Anläggningar som utvecklas. God ekonomi som ger 
handlingsfrihet. Med de rubrikerna sammanfattade klubbchef Ulf Pettersson det 
gångna året under årsmötet.  
Lite mer i detalj: Väldigt många tävlingar har arrangerats av ATL, inte minst 
herrarnas 15 000 dollarsturnering i våras. Men basen i verksamheten är som vanligt 
tenniskurserna med nära tusen spelare igång och alla 1100 medlemmarna är aktiva på 
tennisbanorna. Medlemmar i alla åldrar från fyra till över 90 år. Många av dem 
spelar i våra drygt 40 lag. 
Ekonomin: Detta år är det förra ganska likt. Intäkter och kostnader ligger i samma 
storleksordning. Intäkter knappt 15 miljoner och kostnader kring 14 miljoner kronor. 
Rörelseresultatet blir ganska exakt en miljon kronor. Årets resultat efter fördelning 
blir 200 000 kr. Bland annat avsätts 440 000 kr, framför allt till anläggningarna. Den 
nya ”multianläggningen”, med bland annat två padelbanor på Smörlyckan, kostade 
kring två miljoner kronor. Samtidigt har ATL fått in olika bidrag på kring en miljon 
kronor sammanlagt. Så satsningen kan skrivas av på tre år. Summa tillgångar ligger 
på kring sju och en halv miljon kronor.   
 
§ 9 Styrelsens redogörelse för budget och verksamhetsplan. 
Intäkter: kommer till exempel från medlemsavgifter kring 250 000 kr, men framför 
allt från kursavgifter och uthyrning av hallen. Till detta kommer aktivitetsbidrag, 
sponsring/bidrag, lönebidrag, externa tävlingar och intäkter från shop/servering. 
Sammanlagt 14 875 000 kronor.  



	

Kostnader: Framför allt löner drygt fem miljoner, sociala avgifter knappt två 
miljoner och lokalhyra tre miljoner. 
 
Rörelsens resultat 685 000, avskrivningar 197 000 och resultat efter avskrivningar 
488 000 kronor.  
 
Verksamhetsplan för 2018: Fortsatt stor tennisskola för alla åldrar. Idag runt 900 
igång i tennisskolan sju dagar i veckan. Laget ska vara grunden och fokus sättas på 
yngre spelare, värdegrunden och sociala aktiviteter. Dessutom utveckling av 
anläggningen, till exempel när det gäller de squashbanor som sällan används.   
 
§ 10 Revisorernas berättelser över styrelsens förvaltning för det gångna 
verksamhetsåret. 
Revisor Jan Christensson har granskat ekonomin och lämnat en skriftlig 
revisionsberättelse, som ger ATL:s årsredovisning fullt godkänt. Christensen på 
Scania Revisorer tillstyrker därför ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. Se 
bifogad revisionsberättelse, inbladad i verksamhetsberättelsen. 
 
§ 11 Disposition beträffande föreningens vinst eller förlust 
Årsmötet beslutade att överföra årets resultat till nästa verksamhetsår.  
 
§ 12 Ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet höll med revisorn och beviljade ansvarsfrihet. 
 
§ 13 Fastställande av medlemsavgifter för verksamhetsåret 2019/2020 
200 kronor för juniorer och 300 för seniorer. Det vill säga oförändrade avgifter. 
 
§ 14 Val av styrelsens ordförande för en tid av ett år 
Kruno Kuljis omvaldes som ordförande för ATL kommande året, allt enligt 
valberedningens förslag.  
  
§ 15 Val av ledamöter till styrelsen 
Efter diskussion med utvalda medlemmar i styrelsen har valberedningen kommit 
fram till att styrelsen ska innehålla åtta ledamöter istället för tio. Då kan 
styrelsearbetet bedrivas mer effektivt. Därför omvaldes Anders Bedroth, Azadeh 
Ghaemi, och Anders Rosberg på två år. Eva Fridlund och Åke Pettersson slutar i 
styrelsen. Kvar ett år till är Peter Hochbergs, Mike Peters, Louise Burman och Anne-
Mette Petri.  
 
§ 16 Val av revisor samt suppleant för en tid av ett år 
Valdes Jan Christensson med Eric Isacsson som suppleant.  
 
§ 17 Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska 
vara sammankallande. 
Valberedningen föreslog för ovanlighetens skull omval av sig själv (brukar annars 



	

föreslås av årsmötet). Årsmötet hade inget att invända mot förslaget. Alltså valdes 
Per Lindeblad, Tomas Jonsson och Rikard Forsén. Per Lindeblad är ordförande och 
sammankallande.  
 
§ 18 Val av ombud till Region Syd 
Delegerades till styrelsen av ta beslut om. 
 
§ 19 Behandling av förslag, motioner, som inkommit före den 7 oktober 
Fanns inga motioner. 
 
§ 20 Övriga frågor 
Inga. 
 
§ 21 Mötets avslutande 
Kruno Kuljis avslutade mötet, tackade för visat intresse och välkomnade till en buffé. 
 
 
 
Vid tangenterna:  
Åke Pettersson/sekreterare 
 
 
Justeras:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Kruno Kuljis/ordförande     Hans Bengtsson och Johan Andersson/justeringspersoner 


