
 

Dagordning från styrelsemöte i ATL den 14 december 2020 

Plats: Klubbrummet på ATL 

Tid 18:30 - 21:20 

 

Närvarande: Kruno Kuljis (ordf), Anders Rosberg, Peter Hochbergs, 

Anne-Mette Petri, Carl Bedrot, Anette Erlandsson, Katarina Gahnström 

 

Adjungerad: Ulf Pettersson, Henrik Sandell  

Frånvarande: Louise Burman  

 

§ 1 Mötets öppnande 

Gjordes av Kruno Kuljis 

§ 2  Val av ordförande för mötet  

Gjordes av Kruno Kuljis  

§ 3 Val av sekreterare för mötet  

Carl Bedrot  

§ 4 Godkännande av mötet  

Mötet godkändes av alla  

§ 5 Val av justeringsman för mötet  

Anders Rosberg  

§ 6 Godkännande av föregående mötesprotokoll  

Godkänt och lagt till handlingarna  

 

§ 7 Informationspunkter  

§ 7:1 Genomgång ekonomi och nyckeltal  

Ulf informerade om följande huvudpunkter  

Klubben: Ekonomin ser fortsatt bra ut. Allt utom servering går bra 

vilket är rimligt i och med omständigheter. Ökade intäkter som har en 

stark korrelation med beläggningsgraden och ökad försäljning i shoppen. 

Miljonen bättre än i fjol sammanfattat.  

Kostnader 

● Stora skillnaden är inköp till shoppen.  

● Avskrivningar minskar — padeln är snart avskriven.  

 



 

 

Shop och servering: Shoppen går väldigt bra. Är en högre kostnad 

bunden till denna post nu men den är direkt relaterad till det ökade 

inköpet som krävts för att möta efterfrågan. Serveringen har minskat 

vilket är självklart. 

Sponsorer: Djingis Khan är tveksamma till fortsatt intresse av 

sponsring men det är hanterbart.  

 

§ 7:2 Klubb, personal, anläggning/lokaler/Corona  

Corona 

● Det har varit möte med verkställande utskottet gällande ändrade 

förhållanden med Corona och rekommendationer.  

● Ulf berättar att ATL´s restriktioner är av hög rang i förhållande till 

vad som rekommenderas av SvTF och FHM och klubben tar ytterst 

seriöst på hur läget ser ut. Tråkigt att vissa anställda får agera polis 

men det görs med god avsikt och bemöts till största delen väl och 

med respekt.  

● Fäktningen — dubblat sin verksamhet sedan start. 

 

Beläggningsgrad summerad  

● Tennisabonnemangen har stigit marginellt, 

badmintonabonnemang ungefär samma samtidigt som 

löstimmarna stiger.  

● Squashen — Ökning 

● Svårt att få ut mer av beläggningsgraden då den är otroligt hög för 

tillfället. Oerhört kul att se att tennisen är den sporten som 

verkligen har ökat. Mycket fler studenter på morgnarna. 

 

 

 

 

 

 



 

§ 7:3 Planering, styrelsearbete och kommittéer: Sponsor- Dam, 

Föräldrar- 

Styrelsearbete — Kruno kommer att fördela ett antal måndagar och 

meddela.  

Sponsorkommittéen — Bör ha dialog med Axis.  

 

§ 7:4 Status SvTF/Tennis syd/kommunen  

I maj hoppas vi få ha vår tävling  (damer 15k).  

 

§ 8 Beslutspunkter 

Styrelserabat - Nu är den 25%. Förslag ges ifall denna bör öka till 30% 

istället. Bör i så fall öka för anställda med. Beslut skjuts fram till nästa 

årsmöte.  

 

§ 8:1  

Bättre Tennis  

 Diskussioner kring programsatsning som preliminärt kallas 

”Tennisprogrammet och enstaka kurs”.  

 

 

 

§ 7 Övrigt: 

● Vill vi ha mer padel? Denna punkt tas upp igen och undersöks av 

Ulf. 

● Ombyggnaden av receptionsområdet - Varit möte med Leo → 

Jobbar på det men inget mer kan sägas i nuläget.  

● Knutspelen blir det inget med, ersätts med ett läger för juniorer.  

● Vad kostar det att ha kamera på banan, hur ser det ut med GDPR, 

är det aktuellt för oss? Vilka system finns (sporteye ?) 

 

 

 



 

§ 8 Nästa möte 2021-01-25 

 

§ 9 Mötets avslutande, God Jul och Gott Nytt År 

 


