
	

	

Protokoll från styrelsemöte med ATL den 25 januari 2021 Tid: 
18.30-20.30. 
 
Plats: Teams 
 
Närvarande: Kruno Kuljis, Louise Burman, Peter Hochbergs, Anders 
Rosberg, Anne-Mette Petri, Katarina Gahntström, Anette Erlandsson och 
Carl Bedroth samt Ulf Pettersson (adjungerad). 

§ 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 Genomgång ekonomi och nyckeltal   
 
Ekonomin ser  bra ut. Vi ökar intäkterna på hallen med 10% mot förra 
året och håller nere kostnaderna. På klubben är det en liten ökning i 
intäkter och en liten besparing på utgiftssidan. Att det går så här bra är 
inte konstigt med tanke på att vi under pandemin hyr ut hallen 
rekordmycket och att alla de klubbaktiviteter som kostar såsom, seriespel 
och annat, är inställt. 
  
Vi fortsätter att hyra ut mycket banor dock har det minskat något efter de 
senaste restriktionerna. Vi hoppas och tror att studenterna hittar hit igen 
när de kommer tillbaka till vårterminen. 
 
Det går fortsatt bra för shopen. Receptionen backar såklart utan varor 
och kunder. Det är bra att vi ligger plus i budget just nu för det kommer 
att bli svårt att matcha den fantastiska våren vi hade förra året. 
	



	

	

§ 5:2 Verksamhet, personal, tennisframgångar, anläggning, Corona 
	
Vi har nu gått hela vägen med restriktionerna. Vi har begränsat antalet 
personer till 130 i hallen. Vi blir inte fler om vi håller biytorna rena. Vår 
totala yta är 10,000 kvm.   
Omklädningsrummen är stängda och pingisen pausar.  
Alla stolar är borta, det finns många skyltar på plats och alla hjälper till 
att säga åt de som bryter mot reglerna. De allra flesta sköter sig väldigt 
fint även om det är trist att behöva säga till de som bryter mot reglerna. 
Inte sällan är det samma person vid flera tillfällen.  
Den enda gruppen vi har något problem med är A-serien som tvunget 
skall komma tidigt och stå i klungor. Vi har skrivit till dem och varit på 
plats och informerat.  
På lördagar kommer vi att justera några tider då det lätt kan bli mycket 
folk när alla ska in och ut på banorna.  
Fritidchefen är informerad och känner sig bekväm med vad vi gör. 
 
Leo som tittar på ombyggnaden kommer att ta en diskussion med en 
snickare för att se vad som är möjligt att göra. Gruppen kommer att 
träffas inom kort för fortsatt diskussion.  
 
Diskussioner kring kamerorna fortgår och det kommer att vara ett 
möte med Axis den 11 februari för fortsatt diskussion.  
 
Alla tävlingar och serier är inställda. Det planerade lovlägret fick också 
ställas in och vi gjorde om veckan till träning för tävlings- och 
utvecklingsgrupper. Det blev lyckat och många var med. 
 
Svenska tennisserien är inställd. Den regionala tennisserierna kan 
fortsätta i de lägre åldersgrupperna. (Gäller inomhus).  
 
I slutet av vecka 8 har vi vår Vintertour. Det är en av få tävlingar som 
får spelas och som spelas vidare runt om i landet om än med 
restriktioner.  
 



	

	

Vi planerar för ITF turneringen den 10-16 maj. Vi får avvakta hur 
restriktionerna ser ut då och hur SvTF och ITF ställer sig till spel. 
 
§ 5:3 Info SvTF/Tennis Syd/Kommunen 
Tennis Syd kommer att presentera sin planekonomi för 2030.  
 
§ 6 Beslutspunkter och uppföljning  
§ 6:1 Planering styrelsearbete årshjulet-2021 är upplagt på kalendern i 
Basecamp.  
§ 6:2 Jesper har haft ett informellt ledarskap i receptionen och vi vill nu 
formalisera detta. Vi beslutade därför att utse Jesper till Chef Reception 
och Shop.  
 
§ 7 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte är den 22 mars 2021 kl 18.30 
 
§ 8 Mötets avslutande. 
Kruno tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet: Louise Burman, sekreterare.  
 
 
Justeras: ________________________ 

 
Peter Hochbergs 


