
 

 

Protokoll från styrelsemöte med ATL den 13 juni 2021 Tid: 12.00-
14:00. 
Närvarande: Kruno Kuljis, Louise Burman, Peter Hochbergs, Anders 
Rosberg, Katarina Gahnström, Anette Erlandsson, Anne-Mette Petri och 
Carl Bedroth samt Ulf Pettersson (adjungerad). 
 
Plats: Skansen, Båstad 
 
§ 1 Mötets öppnandes av Kruno. 
§ 2 Kruno valdes till ordförande för mötet   
§ 3 Val av sekreterare för mötet blev Carl Bedroth 
§ 3 Föreslagen dagordningen godkändes. 
§ 4 Val av justeringsman för mötet blev Anders Rosberg 
§ 5 Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.  
 
§ 6 Informationspunkter  
§ 6:1 Genomgång; ekonomi, nyckeltal, personal 
Klubben 
- På intäktssidan kan vi se en ökning på cirka 0,5 Mkr som har sin 
bakgrund i mycket hög beläggning samt ett fortsatt stabilt och något 
ökande av bidrag i samband med att lägerverksamheten har gått upp då 
det inte funnits några tävlingar att åka på.  
- Gällande utgifter ser vi en något större post som backas upp av 
högre löner och en stor mängd privatträning. Arvodet till tennisskolan 
har hållits ner men summerat så tror vi att denna post kommer hamna 
på samma som innan.  
- Resultatet blir därav i bakgrund av dessa poster för klubben smått 
statisk med ett resultat som är lite bättre än föregående period. 
 
Hallen 
- På intäktssidan kan vi se en ökning gentemot föregående period 
som backas upp av att vi har fått se en ökning av löstimmar på 
Smörlyckan med 72% samtidigt som abonnemangen har ökat till sin 
gräns.  



 

 

- Samtidigt har även shopen visat starka siffror där vi har fått se en 
fantastisk ökning av försäljningen som lett till en dubblering av intäkter 
under denna post över de senaste sex åren.  
- Kostnader utgörs främst av shopen och serveringen som lär hamna 
på ungefär samma kostnadsbild som vi brukar, bortsätt från det ökade 
inköp av inventarier som kommer till följd av att vi nu säljer mer.  
- Badmintonabonnemangen förväntas minska samtidigt som vi ser 
en ökning av löstimmar. 
- Padel löstimmar förväntas gå ner då vi idag är på maxkapacitet. 
- Padel-banan inne är totalt avskriven!! 
 
§ 6:2 SvTF, Tennis Syd, Kommunen: 
- Ulf har haft ett möte med kommunen gällande Lugi badminton och 
ska ha ett möte till med alla parter. 
 
§ 6:3 Status Corona, resultat, tävlingar mm: 
- Diskussion kring att öppna upp omklädningsrum fram emot hösten 
förs med viss oro över att det finns en risk för ännu en våg vilket kan 
medföra negativa effekter i from av publicitet ifall vi pekas ut som 
smittspridare. Stängt för alla blir beslutet, vi säger att vi följer RF:s 
riktlinjer och ser hur viruset och smittan utvecklar sig.  
- Den ITF-tävling vi skulle arrangerat ställs in av uppenbara skäl och 
tillkortakommanden. 
 
§ 7 Beslutspunkter 
 
§ 7:1 Fastställande av budget kommande vht: 

- Kommande budget fastställs (preliminärt som uttrycks på mötet) 

till 1 miljon mer än föregående år, 700 tkr mindre än pandemiåret, 

och ses som optimistiskt räknat.  

- Budget säger därav att klubb + hall kommer resultera i 2 milj kr 

plus (optimistiskt räknat).  

 



 

 

§ 7:2 Fastställande av föreslagna vht-plan för kommande vht-
år.   
Fastställande av föreslagna vht-plan för kommande vht-år. vilken vi gick 
igenom på konf.   
 

§ 7:3 Fastställande av organisation och bemanning för 
kommande år enligt förslag i vht-planen. Förblir ungefär 
densamma med undantag för att Jared Robinsson kommer tillbaka. 
Huvudtränarna Daniel, Jon och Gaetan organiserar sig och tar ansvar 
helt för sporten (tävlings- och utvecklingsgrupp), Henrik fortsätter 
ansvara för Tennisskolan. Ulf tar mer av en mentorroll mot 
sportverksamheten man fortsätter fokus på hallen och anläggningarna.  
 
§ 8 Övrigt:  

- Carl, Louise och Anne-Mette har i uppdrag att kolla över vilka 

alternativ det finns för att starta upp en digital plattform för 

ATL:are. 

- Carl samverkar med att kolla över tryck/design för tröjor till 

juniorer. 

- Kruno tar en aktiv roll att starta upp en föräldragrupp isb m 

föräldramötet vid terminsstarten HT2021. 

 
§ 9 Nästa styrelsemöte 2021-08-30 
 
§ 10 Mötets avslutande. 
Kruno tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet: Carl Bedroth, sekreterare för mötet.  
 
 
Justeras: ________________________ 

Anders Rosberg 


