
 

Protokoll från styrelsemöte med ATL den 14 januari 2019 Tid: 
18.30 - 20.00  
 
Plats: Victoriastadion 
 
 

Närvarande: Kruno Kuljis, Louise Burman, Peter Hochbergs, 
Anne-Mette Petri, Anders Rosberg, Azadeh Ghaemi samt Ulf 
Pettersson (adjungerad) 
 
 
§ 1 Mötets öppnandes av Kruno  
 
§ 2 Dagordningen godkändes 

 
§ 3 Azadeh valdes till justeringsman för mötet 
 
§ 4 Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.  
 
§ 5 Genomgång ekonomi och nyckeltal.  
 
Ekonomin ser bra ut. Vi håller planen, tom en viss ökning vad 
gäller banuthyrningen jämfört med hur det såg ut tidigare på 
säsongen vilket är glädjande.  
 
Tappat viss sponsring. Gruppen som skall titta på detta har ännu 
inte träffats. Mike som ingår i gruppen kommer att flytta till 
Stockholm till sommaren så det är bättre att hitta någon annan till 
gruppen. Vi ger Ulf och Anne-Mette i uppdrag att hitta ny person 
att delta i ’sponsorgruppen’.  
 
§ 6 Framgångar, personal och värdegrundsarbete 
 
Knutspelen ägde rum mellan jul och nyår och några fler matcher 
spelades i år jämfört med tidigare vilket är glädjande. Tyvärr 
lockade inte Vintertouren så många elitspelare och den 
krockar med andra tävlingar så att det är osäkert om vi kommer 
att fortsätta med denna framöver. 



 

 
Värdegrundsarbetet pågår och helgen den 16 eller 17 mars ska 
man med hjälpa av Skåneidrotten arbeta vidare med detta. Ulf 
utser vem från styrelsen som ska delta. (Tillgängliga är Kruno, 
Anders och Peter) 
 
§ 7 Ombyggnaden av de 3 squashbanorna ska ske i slutet på 
vårterminen. Möte planerat med fäktningsklubben som är 
intresserade av att ev hyra denna yta.  
 
§ 8 Omorganisation på gång av Svenska tennisförbundet vilket 
innebär att mer pengar kommer ut till tennisen istället för att gå 
till administration. Beslut kring detta i slutet på januari. Ingen 
större påverkan för ATL. 
 
§ 9 Nya rankingsystemet är infört sedan 1 januari 2019.  
 
§ 10 Städdag planeras den 6 april på Smörlyckan. Väderprognosen 
talar för att det ska vara så pass torrt att banorna kan beträda vid 
denna tidpunkt. Vi håller den 13 april som reservdag. 
 
§ 11 Nästa möte 2018-03-04 kl 18.30 
 
§ 10 Mötets avslutades av Kruno.  
 
Vid protokollet: Louise Burman, sekreterare.  
 
 
 

Justeras: ________________________ 
 
Azadeh Ghaemi 
 


