
	

	

Protokoll från styrelsemöte med ATL den 17 maj 2021 Tid: 18.30-
20.45. 
 
Plats: Smörlyckan ATL 
 
Närvarande: Kruno Kuljis, Louise Burman, Peter Hochbergs, Anders 
Rosberg, Katarina Gahntström, Anette Erlandsson och Carl Bedroth 
samt Ulf Pettersson (adjungerad). 

Anmält förhinder: Anne-Mette Petri. 

§ 1 Mötets öppnandes av Kruno.  

§ 2 Dagordningen godkändes. 
 
§ 3 Carl Bedroth valdes till justeringsman för mötet. 
 
§ 4 Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.  
 
§ 5 Informationspunkter 
§ 5:1 Genomgång ekonomi och nyckeltal   
Återigen kan man inte annat än förbluffas över resultatet. För klubbens 
del är resultatet i paritet med förra året. Skillnaden är att vi fått in alla 
bidrag och även fått större bidrag i år.  
Hallens ekonomi är stark. Kostnaderna har ökat något varav inköp till 
shoppen har ökat mest. Intäkterna har ökat kraftigt och man skulle 
kunna säga att med den uthyrningsgrad vi har i hallen kan vi inte ha så 
mycket större intäkter om vi inte höjer priset, vilket inte känns aktuellt 
just nu.  
Alla sporter har ökat något. Padeln, som var full sedan tidigare och 
squashen, som inte vill ta riktigt fart, har den minsta ökningen. Tennisen 
är den som ökat allra mest och ökat intäkterna med 50%. Ökningen blir 
såklart övervärderad eftersom ATLs egna timmar inte räknas in. Men det 
är ju kul att det är just tennisen som är populär. Ökningen i shopen ger 
både ökade intäkter och kostnader. Även om vi har fått in de flesta 



	

	

intäkterna nu men mycket av avgifterna kommer till så kan vi konstatera 
att vi har ett utomordentligt bra resultat.  
 
Vi har nu satt igång lunch- och studenttennis utomhus. Vi har ställt 
om så att det finns begränsat antal spelare och att man måste boka in sig 
via MyCourt. På så sätt har vi full koll på hur många de blir så att det inte 
blir trängsel. Eftersom frukosttennis inte kan spela utomhus så vilar den. 
Vi går inte heller in om det regnar. 
 
Angående ombyggnad receptionsområdet så har Ulf en dialog med 
Mats Edahl som har lovat att komma tillbaka med materialval. 
 
§ 5:2 Verksamhet, personal, tennisframgångar, anläggning, Corona 
Svenska tennisförbundet öppnar nu för seriespel för juniorer. Det finns 
bara en serie för 13-åringar men den kan spelas. Övriga serier avvaktar. 
 
Vi ligger lite i skarven för de olika besluten om hur idrotten gör med 
tävlingar. Om det blir spel lutar det år regionala juniorklasser.  
Sommartouren går dagtid 31 maj till 2 juni. Den kommer att spelas 
eftersom det är Elit.  
Vårt JSM race 4-7 juni är osäkert eftersom det är nationellt. Det är bara 
att avvakta.  
Diskuteras att se om vi kan flytta Eurofinans Open till augusti.  
 
Angående Covid-19 så fortsätter vi med samma restriktioner som 
tidigare och det fungerar bra. Med tanke på att vi har många som spelar i 
hallen har vi fått förvånansvärt få kommentarer och synpunkter. På 
Smörlyckan är omklädningsrum och dusch förbjudet men 
omklädningsrummen är öppna för toalettbesök. 
 
Konferens på Skansen Båstadhelgen den 12-13 juni är bokad och de som 
varit med tidigare kommer med all säkerhet att känna igen sig. Vi kom 
överens om att inte sitta och rätta i verksamhetsplanen vid konferensen. 
Förslag är att alla läser igenom och om man har stora synpunkter så 
skickar man in dem till Ulf en vecka innan konferensen som 



	

	

sammanställer allt och då har vi ett bra underlag att snabbt gå igenom. 
Våra tränare jobbar för närvarande hårt med kortsiktiga mål, hur det 
skall gå till väga för att nå dem och vilka ansvarsområden de skall ha. 
Målet är att det skall vara klart under personalkonferens 19-20 maj. Jag 
lägger in det i verksamhetsberättelsen och så kan vi se på det under 
konferensen. 
 
Personalkonferens: Personalen konfererar i Skanör den 19-20 maj. 
 
Smörlyckan Vår pergola skulle varit uppe men hantverkaren som 
skulle gjort det hoppade av. Eftersom vi hjälper till med banorna på 
Centrala IP så har kommunen lovat att hjälpa oss. Det kommer dock 
dröja några veckor innan de kan göra det eftersom just nu är deras mest 
hektiska tid. Många har haft förslag på ett plank vid terassen och bygglov 
är inskickat. Det är inte säkert att vi skall ha ett plank men 
handläggningstiderna är väldigt långa nu så det kan vara bra att se om vi 
får ett. Beslutet kan vi ju ta när vi vet om det går. 
 
§ 5:4 Föräldrargruppen 
Behöver kalla till ett möte för att bilda en föräldragrupp. Då ingen i 
styrelsen har tid att dra i detta nu föreslås att i nästa Klubbnytt utlysa 
behovet av detta. Kruno tar på sig att vara kontaktperson för första mötet 
och förklara vilket behov som finns samt vad som förväntas av dem. 
Mötet kommer att ske vid ordinarie föräldramöte i höst.  
 
§ 5:5 Info ITF, SvTF/Tennis Syd/Kommunen 
Svenska Tennisförbundet Syds möte liknar våra årsmöten. Inga motioner 
och snabba val. 
 
LUGI badminton har kommit in med en skrivelse till Kommunen med 
diverse krav. De vill förändra inför omskrivningen av kontraktet Ulf blev 
uppringd av Jari som är fritidschef på kommunen. Vi bestämde att två 
från oss, två från LUGI och två från kommunen skall sätta oss ner och 
reda ut vad det är de vill. 
 



	

	

§ 6 Beslutspunkter och uppföljning  
Inga beslut.  
 
 
§ 7 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte sker i samband med styrelseinternatet i Båstad den 
12-13 juni.  
 
§ 8 Mötets avslutande. 
Kruno tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet: Louise Burman, sekreterare.  
 
 
Justeras: ________________________ 

 
Carl Bedroth 


