
	

Protokoll från styrelsemöte med ATL den 9 juni 2019 Tid: 13.30 - 
15.00  
 
Plats: Hotell Skansen, Båstad 
 
 
Närvarande: Kruno Kuljis, Louise Burman, Peter Hochbergs, 
Anders Rosberg, Anders Bederoth, 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 Informationspunkter 
§ 5:1 Ev frågor kring/rapport ekonomi/nyckeltal 
Inget nytt att tillföra. Ser bra ut.  
                                                                                                    
§ 5:2 Personal, verksamhet, anläggning, sport 
Inget nytt kring personal eller anläggning.  
Saba kvalificerade sig till Elite Hotel Next Generation. Ida vann 
Sommartouren.  
 
§ 5.3 Övrigt 
I samband med KM kommer det att serveras hamburgare och 
korv för spelare och publik. (Exakt datum för KM fastställs senare 
men kommer att ske i början av september).  
 
§ 5.4 Reflektioner kring de aktiviteter som ATL görs/gjorts under 
2019:  
 
 



	

Vad är ATL bra på:  
• Aktiverar många i olika grupper, frukosttennis, 

lunchtennis mm. Det finns aktiviteter för alla som vill 
spela tennis.  

• Bred träning där alla får vara med 
• Division 1 Damer och herrar 
• Några framgångsrika juniorer 
• Många veteraner 
• Ställer upp ideellt 

 
Vad kan ATL bli bättre på:  

• Yngre juniorer 
• Bättre uppslutning kring evenemang 
• Fler aktiviteter när hallen är tom 
• Bättre lägstanivå på timtränare                                                    

 
§ 6 Beslutspunkter 
§ 6:1 Fastställande av Vht-plan 2019-2021                              
 
Styrelsen beslutade att fokusområde 2020 ska vara: Barn, 7-12 år 
 
§ 6:2 Fastställande av Budget 2019-2020 
 Enligt det förslag som Ulf presenterade, se separat bilaga. 
   
§ 6:3 Nya projekt, satsningar, vht-schema 2019/2020 20        
Källsortering görs idag men ska synliggöras på bättre sätt med 
t.ex. inköp av källsorteringskärl. 
          
§ 7 Nästa möte 2019-08-19, kl 18:30-21:00 på Smörlyckan 
 
§ 8 Mötets avslutades av Kruno.  
 
Vid protokollet: Louise Burman, sekreterare.  
 
 

Justeras: ________________________ 

Azadeh Ghaemi 



	

 


