
	

	

Protokoll från styrelsemöte med ATL den 24 augusti 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 samt Ulf Pettersson (adjungerad)  

 
§ 1 Mötets öppnandes av Kruno.  

§ 2 Dagordningen godkändes. 
 
§ 3 Anette Erlandsson valdes till justeringsman för mötet. 
 
§ 4 Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.  
 
§ 5 Informationspunkter  
§ 5:1 Genomgång; ekonomi, nyckeltal, personal       
 
Resultatet för året är långt över förväntan och det är glädjande att se att 
det spelas som aldrig förr på våra anläggningar. Mycket av ökningen kan 
hänföras till pandemin men vi hoppas att det inte bara är en följd av 
pandemin utan det också är en verklig höjning. 
 
Medlemsavgifterna har ökat.  
 
Lovverksamheten, främst sommarskolorna har varit  fullbokade denna 
sommar. Tennisen på Smörlyckan har varit otroligt populär. I år har vi 
hyrt ut timmar för 168,000 kronor, att jämföras med verksamhetsåret 
2016-2017 då vi hyrde ut banor for 74,000 kronor.   
 
Shopen slår också nytt rekord och Jesper gör ett fantastiskt jobb för att 
göra shopen attraktiv. 



	

	

 
Pandemin har betytt att vi fått lägre lönekostnader och sociala avgifter. 
Vi hade några som var sjuka där staten ersatte sjuklönerna och vi fick en 
kraftig rabatt på sociala avgifter. 
 
Tränararvodena ökar i tennisskolan. Utbudet av tränare har minskat 
dramatiskt och alla klubbar upplever samma problem. Vi har också ökat 
kompetensen på tränarna men med bättre tränare finns möjligheten att 
fylla grupperna, främst juniorer, med ytterligare någon deltagare. 
 
Vi saknar ett bidrag från statens LOK stöd för våren 19 och Henrik kollar 
på detta.  
 
Cafeterian går neråt. Just i år har det smala utbudet, pga pandemin, varit 
en bidragande orsak, men som vi diskuterat finns det möjlighet till 
förbättring. 
 
Vi kör sprint KM lördagen den 5 september. Tanke är att vi kör 
juniorerna på förmiddagen och seniorer på eftermiddagen. På 
eftermiddagen kör vi också en inbjudningsturnering i padel som förra 
gången.  
 
Vi kommer att ha Öppet hus den 19 september kl 15-17 tillsammans med 
padel, badminton, squash och fäktning.  
       
§ 5:2 SvTF 
Tennisförbundets roadshow för 2030 är igång. Kruno och Ulf kommer 
att delta i Malmö.  
 
§ 5:3 Status Corona, resultat tävlingar mm                      
Omklädningsrummen öppnar i höst men väljer att inte öppna bastun 
ännu. Antalet som ska vistas i omklädningsrummet bör begränsas och i 
herrarnas omklädningrum är varannan dusch avstängd. Damernas 
omklädningsrum har så få besök att det inte är ett problem. Ulf ska se om 
vi kan sätta upp några skyltar om att man ska hålla avstånd. 



	

	

 
Inget seriespel seniorer och veteraner har genomförts men däremot har 
det tävlats en del. Carsten Svantesson och Lennart Bergqvist vann SM i 
H65 dubbel i Båstad.  
 
Olle Sonesson har varit framgångsrik i många tävlingar och Klas 
Jakobsson vann precis en tävling i Bjärred.  
 
Flera av våra spelare har varit runt och tävlat med många goda resultat.  
 
Inför hösten har vi fler spelare som börjar på college. Från A-laget åker 
Wollmar Boris Möller och Emil Westling. Det blir såklart en försvagning 
men vi har säkert spelare att hålla och kvar i division 1. På damsidan 
återstår det att se om vi får ihop ett bra lag 
 
§ 6 Beslutspunkter: 
§ 6:1 Slutförande redovisning grupp-enkät 
Alla resultat har nu kommit in och ska nu sammanställas av Kruno och 
kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet i styrelsen.  
  
§ 6:2 Fastställande av renoveringsplan, Hallen och Smörlyckan till 
kommande vht-år. 
Gruppen som utsågs på förra mötet (Anette Erlandsson, Katarina 
Gahnström, Anders Rosberg samt Ulf Pettersson (sammankallande) ska 
träffas och presentera status vid nästa styrelsemöte.    
  
§ 6:3 Förslaget till friskvårdsbidrag blir 3000 kronor per år, baserat på 
100% anställning. De regler som gäller företag, att man få dra av 
kostnaden på vinsten gäller ju inte oss, eftersom vi är en förening och 
därmed inte betalar skatt, så vi får stå för för hela kostnaden. Beslutar att 
testa detta under ett år.  
 
§ 6:4 Styrelsen beslutade att av årets överskott tillföra ändamålsenliga 
medel på 1,800,000 kr till utveckling av hallen samt öka renovering av 
Smörlyckan med 200,000 kr. 



	

	

 
§ 7 Nästa möte 2020-09-21 
 
§ 8 Mötets avslutande. 
Kruno tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet: Louise Burman, sekreterare.  
 
 
Justeras: ________________________ 

 
Anette Erlandsson 


