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Protokoll från styrelsemöte med ATL den 10 december Tid: 19.00 - 20.30  
 
Plats: Victoriastadion 
 
 
 
Närvarande: Kruno Kuljis, Louise Burman, Peter Hochbergs, Anne-Mette Petri Petri, 
Anders Rosberg samt Ulf Pettersson (adjungerad) 
 
§ 1 Mötets öppnande: Kruno  
 
§ 2 Val av ordförande för mötet: Kruno  
 
 § 2.1 Val av sekreterare för mötet: Louise  
 
 § 2.2 Godkännande av dagordning: Ok  
 
§ 3 Styrelsens konstituerande  
 
 § 3:1 Vice ordförande - Peter Hochbergs 
 
 § 3:2 Sekreterare – Louise Burman  
 
 § 3:3 Kassör – Anders Bedroth 
 
 § 3:4 Adjungerad ledamot - Ulf Pettersson 
 

§ 3:5 Val av firmatecknare i föreningen – Ordförande jämte Kassör, 
Hall/Klubbchef, var och en för sig. Dessutom kanslist och tennisskoleansvarig 
(Sofie Hansson och Henrik Sandell).  
Styrelsen tar beslut när det gäller belopp över 50 000 kr.  
Det krävs personnummer på dessa personer och de finns i Bilaga 1 till detta 
dokument.  

 
 § 3:6 Val av representant till Tennis-Syd.  
 Styrelsen utser klubbchefen och/eller ordföranden 
 
 § 3:7 Val av Verkställande utskott  
 Styrelsen utser ordföranden, vice ordföranden och kassör 
 
§ 4 Val av justeringsman för mötet: Anne-Mette  
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§ 5 Godkännande av föregående mötesprotokoll. Återstående 
efterarbete/erfarenheter från årsmötet/protokoll och valberedningsarbetet.  
 
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.  
 
Ordförande har tagit till sig av den kritik som fanns kring hur valberedningens 
förslag hade kommunicerats ut och att det inte var tillgängligt inför årsmötet. Inför 
nästa år har ordförande bokat ett förberedande möte inför årsmötet för att gå 
igenom valberedningens förslag.  
 
§ 7 Informationspunkter  
 

§ 7:1 Genomgång ekonomi och nyckeltal.  
Man kan konstatera att det inte är lika ’hett’ med tennis just nu och det finns 
en del lediga tider. Detta är inget specifikt för Lund utan denna trend ser vi i 
hela Sverige. Kostnaderna för personal ökar något men vi kan också notera 
att vi har kompetent personal och duktiga tennistränare på ATL.  
 
§ 7:2 Framgångar, personal, övrigt, julfest  
Serierna för våra A-lag är slutspelade. Herrarna slutade sist i elitserien och 
damerna slutade tvåa i division ett. Också värt att notera det stora 
engagemang som vi haft på våra hemmamatcher där många har varit 
delaktiga.  

 
Peter Kullenberg har gått i pension och ersätts av Lennart Johansson som 
har erfarenhet av att ha arbetat på en tennisklubb i Göteborg tidigare.  
 
Vi har börjat ett arbete med klubbens värdegrund. Arbetet med detta 
kommer att vara ganska omfattande och kommer därmed att drivas av 
någon anställd men styrelsen kommer även att engageras.  
 
Styrelsen beslutade att tillsätta en grupp som ska arbeta med att finna fler 
sponsorer. I gruppen ska initialt ingå Anne-Mette, Mike och Ulf 
(sammankallande). Man planerar även att ta in någon extern till denna 
grupp.  
 
Julfest äger rum den 15 december på Victoriastadion kl 18-20 och styrelsen 
uppmanas delta.  
 
§ 7:3 Kommande projekt 
Beslutade att göra om att ta bort tre squashbanor då utnyttjandegraden har 
varit låg. Har fått ett bra anbud från PEAB som styrelsen beslutade att 
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acceptera. Finns ett flertal intressenter som kan vara intresserade att hyra 
denna yta av ATL.  

 
§ 7:4 Organisation av svensk tennis i framtiden.  
Man vill skapa en effektivare organisation. Detta lär inte beröra ATL.  
 

§ 8 Arbetsordning och kommunikation.  
Då vi är en mindre styrelse i år är det viktigt att alla ledamöter prioriterar 
styrelsemötena. Alla möten för nästa år ligger i vår kalender inklusive 
styrelsekonferensen.  
 
§ 9 Nästa möte 2018-01-14 kl 18.30 
 
§ 10 Mötets avslutades av Kruno.  
 
Vid protokollet: Louise Burman, sekreterare.  
 
 
 
 
Justeras: ________________________ 
 
Anne-Mette Petri  
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Bilaga 1 
 
Firmatecknare 
 
 
Kruno Kuljis 680922-4311 
Peter Hochbergs 571021-4031 
Anders Bedrot 680315-3953 
Sofie Hansson 700330-4008 
Henrik Sandell 720309-3534 
Ulf Pettersson 580223-4392 
 


