
	

	

Protokoll från styrelsemöte med ATL den 21 september 2020 Tid: 
18.30-20.30. 
 
Plats: Victoriastadion, ATL Lund 
 
Närvarande: Kruno Kuljis, Louise Burman, Peter Hochbergs, Anders 
Bedroth, Anette Erlandsson, Anders Rosberg, Katarina Gahnström, 
Anne-Mette Petri, Ulf Pettersson (adjungerad) samt Per Lindblad 
valberedningens ordförande (endast under § 5.1).  

 
§ 1 Mötets öppnandes av Kruno.  

§ 2 Dagordningen godkändes. 
 
§ 3 Peter Hochbergs valdes till justeringsman för mötet. 
 
§ 4 Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.  
 
§ 5 Informationspunkter: 
§ 5:1 Styrelse och valberedningens arbete inför årsmöte 
Per berättade att Valberedningen är i gång med sitt arbete inför årsmötet 
och planerar att kontakta alla i styrelsen för individuella diskussioner.  
 
§ 5:2 Genomgång; ekonomi, nyckeltal, personal    
Fortsatt bra siffror. Intresset för padeln är fortfarande enormt. Tennisen 
håller också sin ställning däremot ser vi att intresset för badminton är 
något lägre.  
 
Shopen har rivstartat. Vår strängare David gör ett jättefint jobb och det 
känns som det kommer även många utifrån som vill stränga på 
Victoriastadion. Kul om han bara orkar.  
 
Cafeterian har ökat lite och vi hoppas att det är en trend som är bruten. 
 



	

	

KM ute blev en trevlig tillställning med många juniorer och en hel del 
vuxna, framför allt män. Vi har fortfarande svårt att få med damerna på 
dessa evenemangen.  
 
Öppet Hus drog mycket folk och det var en uppskattad dag. Extra kul att 
många nya hittade hit.  
 
Vår vaktmästare Lennart tänker gå i pension till jul. Vi kontaktar 
Arbetsförmedligen för att se om vi kan hitta någon kandidat på likvärdiga 
villkor. Nina vill börja studera till våren och vill då endast arbeta två 
dagar i veckan. Vår vaktmästare Carl har hoppat in i receptionen och gör 
det väldigt bra.Vi kollar kandidater som kan ta hennes plats.   
  
Vi har i veckan haft ett välbesökt föräldramöte. Vi följer nu upp mötet 
med spelarmöte för tävlingsgruppen och utvecklingsgruppen samt ett 
lagledarmöte inför serien.     
 
§ 5:3 Svenska Tennisförbundet  
Ulf och Kruno kommer att delta i Roadshow 2030 som Svenska 
Tennisförbundet ordnar i Malmö i veckan.                 
 
§ 5:4 Status Corona, resultat tävlingar mm     
Omklädningsrummen är fortsatt öppna och det fungerar fint. Det är 
vanligtvis ingen trängsel och för tillfället är det ganska tomt. Troligen 
fortsätter många att byta om hemma. Informationen på MyCourt 
behöver uppdateras att omklädningsrummen nu är öppna.  
 
Denna tiden på året är ju ingen stor tävlingsperiod. Några ATL lag har 
dock varit i farten. Vi vann vårt sammandrag i juniorligan och får nästa 
år spela i högsta ligan. Vårt H65 lag kom trea i SM slutspelet.            
 
§ 5:5 Redovisning sammanställning grupp-enkät  
Kruno har sammanställt enkäterna och kommer att skicka ut 
sammanställningen. Det som fått mest kommentarer är miljön och att 



	

	

uppfräschning av lokalerna behövs. Även mer social samkväm och 
temakvällar önskas.    
 
§ 5:6 Redovisning av renoveringsplan, Hallen och Smörlyckan till 
kommande vht-år          
Gruppen har haft ett möte för att hitta nivån. Vi har haft kontakt med en 
medlem som arbetar på en större arkitektfirma men uppdraget var för 
litet. Förslag är att vi ber Leo Bafica om ett förslag. Han har gjort vår 
grafiska profil. Han är ofta här och har jobbat med flöden på Tetra Pak. 
Förslag är att gruppen träffar Leo och vi vill trycka på att 
barnperspektivet är viktigt.          
 
§ 6 Beslutspunkter: 
§ 6:1 Årsmöte torsdagen den 12 november kl 18.30-21:00 med 
efterföljande buffé.  
         
Förslag/motioner ska inkomma senast 4 veckor innan årsmötet dvs 
15/10.  
 
I Coronatider är Smörlyckan ett dåligt alternativ för årsmöte och Arne 
Lindströms salen fungerar inte om man skall ha mat. Därför föreslås, 
eftersom vi ju lägger stor vikt vi maten, att vi har mötet på Restaurang 
Finn Inn. Där kan vi dessutom hålla avstånd. 
      
§ 6:2 Styrelsens förslag till årsmötet, medlavg 2021–2022.  
Styrelsen föreslår 200 kr för juniorer (<19 år) och 300 kr för seniorer 
(>19 år). Medlemskapet löper 1 juli – 30 juni.  

§6.3 Beslutar att vi bjuder in till en Kick-off för att initiera en 
Damsektion. Anette är sammankallande. Till nästa möte kommer Anette 
att presentera förslag till Kick-off.      

§ 7 Nästa möte: 2020-10-26 kl 18:30-19:30 
För beredning av ev inkomna motioner samt styrelsens förhållning till 
valberedningens förslag på styrelse till årsmötet.  



	

	

 
§ 8 Mötets avslutande. 
Kruno tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet: Louise Burman, sekreterare.  
 
 
Justeras: ________________________ 

 
Peter Hochbergs 


