
 

Protokoll styrelsemöte ÖTK 
2021-03-08 

Närvarande 
Maria Bergman  Peter Liljenroth  Lars Boman  Gustaf Joachimsson 

Jana Savlohti  Jonny Polvora  Helena Wicklander Eric Johansson  

 

Dagordning 

§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande förklarar mötet öppnat. 

§ 2 Fastställande av dagordning – Övriga frågor 
2 övriga frågor har inkommit. 

§ 3 Godkännande av föregående protokoll 
Föregående protokoll lades till handlingarna. 

§ 4 Val av justerare 
Till justerare valdes Helena Wicklander 

§ 5 Ekonomisk rapportering + skatteinbetalningar 
Skatter och avgifter är inbetalda.  

Bokslutet är klart, revisor ska gå igenom det och det ser preliminärt bra ut. 

Budgeten har vi jobbat mycket och närmar oss klara. 

§ 6 Avstämning pågående projekt (aktivitetstorget) 
Aktiviteterna stämdes av.  

§ 7 Avrapportering av ansvarsområden 

§ 7.1 Banor (Gustaf, Eric) 
Planerad städdag 27/3, 10:00 – 14:00. 

§ 7.2 Kommunikation, webb och sociala medier (Peter, Jonny, Maria) 
Eric planerar lanseringsdatum av nya webben tillsammans med Jonny. 

§ 7.3 Tävling (Gustav Eric) 
Ambitionen är att få till en utetävling, och om det blir Örebro Outdoor Cup kommer 

förbundet avgöra. Om vi inte kan hålla en sanktionerad tävling ska vi försöka hålla någon 

annan form av tävling under utesäsongen. 
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§ 7.4 Juniorsektionen (Jana, Elin) 
 Inget att rapportera. 

§ 7.5 Veteraner/Senior (gruppspel, seriespel osv) (Lars, Peter) 
Ett H55-lag anmält till uteserien. 

§ 7.6 Event (Maria, Eric) 
Inga event i sikte pga. pandemin. 

§ 7.7 Sponsring och marknadsföring (Lars, Eric) 
Vi för samtal med Synsam.  

Götmars har förlängt. 

Vi har fått ett samarbete med Global Invest. 

§ 7.8 Padel (Jonny) 
Ny fast padeltränare anställd från och med 1:a april, Caroline Eriksson. 

§ 8 Eric informerar om verksamheten 
Summer Tennis & summer Padel, lite förbättringsändringar kommer att genomföras. 

Kommer att bedrivas v 24-26 + 32. 

Utbildningsdagar 6 & 7/4 för tennis- och padeltränare. Del av onsdag den 7:e kommer 

styrelsen att delta. 

§ 9 Frågor till Ekonomiska 

 

§ 10 Övriga frågor 

§ 10.1  Årsmötet 
Årsmötet sätt till 12/4. Planera för fysiskt möte utomhus, med ett digitalt möte som backup. 

Kallelse till årsmötet måste gå ut senast den 22:a. Peter meddelar Carina. 

Peter bokar möte för att arbeta med verksamhetsplanen. 
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§ 10.2 Avtackning Anton 
Vi planerar avtackningen till 14:00-14:30 i anslutning till städdagen. 

§ 11 Nästa möte 
 21-04-12 (konstituerande) efter årsmötet. 

§ 12 Konfidentiella frågor för styrelsen – protokollförs separat 

 

§ 13 Mötet avslutas 
Mötet förklaras avslutat. 

 

 

 

 

 _____________________________   ___________________________  

Peter Liljenroth  Maria Bergman 

Sekreterare  Ordförande 

 

 

 

 _____________________________  

Helena Wicklander 

Justerare 
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