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Närvarande
Maria Bergman

Peter Liljenroth

Anders Svensson

Gustaf Joachimsson

Jana Savlohti

Edwin Condori

Helena Wicklander

Murat Küsek

Eric Johansson

Elin Hagberg

Caroline Eriksson

Carina Holmberg

Dagordning
§1
Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat.

§2

Fastställande av dagordning – Övriga frågor
2 övriga frågor fastställdes.

§3

Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna.

§4

Val av justerare
Till justerare valdes Gustaf Joachimsson.

§5

Ekonomisk rapportering + skatteinbetalningar
Skatter och avgifter är inbetalda.
SummerPadel/Tennis kommer faktureras i maj. Vi har verifierat med Fortnox att vi kan
betala leverantörsfakturor via fil, vilket underlättar administrationen och
kontoavstämningarna.

§6

Avstämning pågående projekt (aktivitetstorget)
Matchning mellan konton–Fortnox är snart klart. Viktigt att det är klart innan faktureringen
för SummerTennis/Padel.
Kommunikation kring lansering av webbsida kommer ske via våra sociala medier.

§7

Avrapportering av ansvarsområden:

§ 7.1 Banor (Gustaf, Eric)
Vi ska träffa Lawnit och kolla på byte av bevattningssystem på Bosse Larsson banan och föra
en dialog kring nätstolparna i Stadsparken. Även diskutera tips och tricks för hur banorna ska
hanteras och skötas.
Nästa vecka ska socklarna sättas runt bana 4.
Fortsatt kommunikation med Tullängsskolan angående läktare. Nu diskuteras material och
inköp.

§ 7.2 Kommunikation, webb och sociala medier (Peter, Maria)
Eric har haft möte med utvecklaren av hemsidan och de har gjort framsteg. Förslag att
lansera 17/5 eftersom summer tennis/padel anmälningstid går ut den 16/5.

§ 7.3 Tävling (Gustaf, Eric, Anders)
Vi har fått frågan från SvTF om att arrangera SM i Rullstolstennis, förslag på datum är 6-8
aug. Styrelsen beslutar att vi vill genomföra arrangemanget om vi kan planera det under
datum som passar oss. Eric tar det vidare med SvTF.
Tävlingsjuniorerna. Enkäten är ute och vi har börjat få in svar. Deadline för enkäten är 14/5.
Gruppen hade ett bra möte idag kring förbättringar av schemat. Eric, Kasper och Emil lägger
lite mer tid på gruppen. Några grupper ska få fler dubbeltimmar. Ny sparringträning för
gruppen sker på lördagar på utebanorna. Ändring för vuxengrupperna till 4-6 spelare per
tränare, dvs. 2 tränare på 3 vuxenbanor. Fler morgonträningar även för juniorer som inte går
i tennisprofil.

§ 7.4 Juniorsektionen (Jana, Elin, Caroline)
Möte i närtid kring avslutning och lite längre fram Tennisens Dag.

§ 7.5 Veteraner/Senior (gruppspel, seriespel osv) (Peter, Eric)
Inga serier startar än pga. covid.

§ 7.6 Event (Maria, Eric)
Inget nytt

§ 7.7 Sponsring och marknadsföring (Eric, Murat)
Eric har sökt pengar från 30/30 fonden med Henrik Lundqvist.

§ 7.8 Padel (Caroline, Edwin)
Vi har dragit igång kurserna för vuxna igen.

§8

Information om verksamheten (Eric/Elin/Caroline)
Vi kommer jobba med kompensationsstöd RF 7 maj-19 maj.
Anmälningar till Summer tennis & Summer padel går ut 16/5, 268 anmälningar totalt ihop.

§9

Frågor till Ekonomiska
Följ upp detaljplansfrågan
Följ upp ventilationen i hallen
Följ upp ändringen av tillfälligt till permanent bygglov
Följ upp utepadelbanorna
Padeltorg/tennistorg/touchtennisbana
Padel mattor och galler

§ 10

Övriga frågor
Försäkring (Elin)
Vi bordlägger frågan till nästa tillfälle.
Tränarutveckling tennis/padel
Eric/Elin kan prata lite om de officiella som t.ex. från Tennis Öst den nästa möte. Det finns en
utbildningsplan från Tennis Öst som vi följer.

Lärdomar från våra tidigare träningar inom padeln är att utbildningarna var väldigt bra, men
vi hade inte kvalitetssäkrat tillräckligt innan. Vi behöver se över sättet vi utbildar och hur vi
strukturerar utbildningarna framöver. Eric och Caroline behöver ta fram en plan för hur vi
ska jobba framgent.

§ 11

Nästa möte
2021-06-14 18:00

§ 13

Mötet avslutas
Mötet förklaras avslutat.

_____________________________
Peter Liljenroth
Sekreterare

_____________________________
Gustaf Joachimsson
Justerare

___________________________
Maria Bergman
Ordförande

