
	

	

Protokoll från styrelsemöte med ATL den 22 mars 2021 Tid: 18.30-
20.00. 
 
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 Anders Rosberg valdes till justeringsman för mötet. 
 
§ 4 Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.  
 
§ 5 Informationspunkter 
§ 5:1 Genomgång ekonomi och nyckeltal   
Fortsatt mycket goda resultat ekonomiskt och det är framförallt hallen 
som står för intäktsökningen och i jämförelse med förra året så är 
resultatet för hallen drygt en miljon bättre.  
 
Pandemin ger fortsatt avtryck i uthyrningen och det är framförallt 
tennisen som ökar vilket är positivt. Utöver våra trogna spelare så är det 
många nya spelare som har hittat hit och vi får hoppas att de fortsätter 
spela även när pandemin är över. Även shoppen ökar och det är naturligt 
då det är fler som spelar vilket ger ett bra överskott till klubben på 
årsbasis. Däremot så består försäljningen i cafeterian nästa enbart av 
drickor så det är förklaringen till att den minskar. 
 
§ 5:2 Verksamhet, personal, tennisframgångar, anläggning, Corona 
Gabbi vill vara mammaledig fram till 1 jan 2022 och det är inga problem.  
 



	

	

Vintertouren är genomförd och det gick bra även om det utan publik inte 
blir riktigt samma sak. Vi kunde följa restriktionerna och några har lätt 
för att förstå att det krävs restriktioner men svårare med att förstå att det 
gäller även dem. 
 
Alla serier, även för de yngsta, blev inställda igen. Nu hoppas vi på 
utomhusserien. Man gör om serien och det innebär att man under 
sommaren bara kommer att ha seniorer, veteraner och juniorer 13 i 
systemet. Alla andra juniorklasser får vänta till nästa sommar. 
 
Vi har jobbat vidare med AXIS och har nu en kamera på bana 1. Den är 
tänkt att kunna visa matcher men man kan också spela in sitt eget spel 
när som helst. Vi har lite frågor kring hur vi administrativt säkert kan 
lösa detta innan vi lanserar den.  
 
Vad gäller 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. 
 
§ 5:3 Anläggningarna status  
Angående ombyggnad av receptionsområdet har vi kommit en bra bit 
och haft kontakt med Mats Edahl som är snickare. Mats är en flitig kund 
i hallen och spelar squash, padel och A-serien så han är väl insatt i 
lokalerna.   
 
Då vi inte har ett exakt uppdrag klart ännu så har vi heller inte en budget 
klar att presentera. Spontant känns det bra och när vi kommit längre i 
planeringen så kommer Mats att presentera lite olika materialval som 
fungerar.  
 
För Smörlyckan föreslås att vi sätter fasta paviljonger som är mer 
stöldsäkra än parasoller. 
 
§ 5:4 Status Föräldrargruppen 
Har inte haft några möten ännu.  



	

	

 
§ 5:5 Info ITF, SvTF/Tennis Syd/Kommunen 
Tennisförbundet Syds årsmöte Årsmötet sker digitalt den 31 mars 
klockan 18.00. Ulf och Peter kommer att representera ATL vid årsmötet.  
 
Även detta år tvingas vi ställa in vår internationella tävling, ITF 15K 
tävling på Smörlyckan. Restriktionerna att spela tävlingen blev så stora 
att det inte fungerar. Alla arrangörer var eniga i att det hade blivit 
orimligt att genomföra.  
 
§ 6 Beslutspunkter och uppföljning  
§ 6:1 Beslutar genomföra förslaget från anläggningsgruppen i sommar 
efter att val av material har gjorts.  
 
§ 7 Övrigt 
Städdag Smörlyckan 10/4 kl 10:00-13:00. Istället för korvgrillning så 
föreslås att vi istället bjuder på te x portionsförpackade baguetter och 
drickor.  
 
§ 7 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte är den 17 maj kl 18.30 på Smörlyckan. 
 
§ 8 Mötets avslutande. 
Kruno tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet: Louise Burman, sekreterare.  
 
 
Justeras: ________________________ 

 
Anders Rosberg 


