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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  
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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 Edwin Condori. 

§ 5 Ekonomisk rapportering + skatteinbetalningar 
Skatter och avgifter är inbetalda. En enkel likviditetsrapport skickad via mail till Peter och 

Maria.  

 

 

§ 6 Avstämning pågående projekt (aktivitetstorget) 
Nyhetsbrevet diskuterades. 

DocuSign Envelope ID: 3BAA387C-FBF6-4C1B-8F55-AD5DF5905599



§ 7 Avrapportering av ansvarsområden 

§ 7.1 Banor (Gustaf, Eric) 
Tidsschema-diskussion. Inför 2022 fram till v.23 håller vi 50 minuter per pass även på 

utebanorna, därefter ställer vi om till heltimmes-tider.  

Än så länge har vi täckning på utebanorna enligt budget. 

Vi jobbar med automatisk bevattning av Bosse Larsson-banan. Kommer bli klart 18/6. BH tar 

kostnader för el-dragning fram till banan. 

Minitennis, linjer och stolpar kommer vara mellan hardcourtbanan och grusbana 2. Arbetet 

genomförs och blir klart 18/6. 

Läktargången mellan utebana 4 och 5 blir sannolikt klar vecka 24. 

Under eftersäsongen ska vi byta stolpar i Stadsparken. Problemen har inte att göra med 

fundamenten, utan det är bara stolparna som böjt sig. Vi kommer kunna kapa nuvarande 

stolpar och sätta nya utan att gräva upp fundamenten som vi först befarade. 

§ 7.2 Kommunikation, webb och sociala medier (Peter, Maria) 
Vi har lanserat nya webben. Lite småjusteringar kvar att göra.  

Vi funderar på att ha en publik kalender för tävlingar och event. 

§ 7.3 Tävling (Gustaf, Eric, Anders) 
Det börjar gå att tävla igen, FHM nya riktlinjer öppnas upp så sakteliga. 

Vi hade matcher i helgen i Norrköping med matchbevakning. Våra ungdomar gjorde bra ifrån 

sig resultatmässigt. Vi har även deltagare i en av världens största utomhusturneringar för 

ungdomar, Corem Open i Båstad som går från 12 juni till 26 juni. 

Mycket seriespel som dragit igång. 

Rullstols SM planeras till 6-8 aug, avvaktar beslut,  

KM Tennis & Padel läggs den 26-29 aug. KM i Padel blir för första gången. 

Vårt a-lag för herrar vann i Näsby-Park i helgen. 

Damlaget kommer att starta i helgen med en borta-match mot Motala och sedan en match 

mot Lillån. 

§ 7.4 Juniorsektionen (Jana, Elin, Caroline) 
Vi ska delta i Tennisens dag. 

§ 7.5 Veteraner/Senior (gruppspel, seriespel osv) (Peter, Eric) 
Vi ska anmäla serielag till hösten. 45/55/65-lag anmälda än så länge. 

§ 7.6 Event (Maria, Eric) 
Förhoppningsvis kan vi dra igång till hösten. 

§ 7.7 Sponsring och marknadsföring (Eric, Murat) 
Inget nytt att rapportera. 
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§ 7.8 Padel (Caroline, Edwin) 
Bantider planeras inför hösten. 8:a-veckorskurserna blir ordinarie terminsträning. 

Helgkurser kan komma att tillkomma. 

Bollmaskinen är beställd och kommer snart. 

Mattorna kommer att bytas under sommaren. 

§ 8 Information om verksamheten (Eric/Elin/Caroline) 
Vi ska ansöka till Bergslagslyftet i närtid. 

Krisstödsansökan till kommun inskickad. 

SummerPadel och SummarTennis för ungdomar och vuxna, 386 deltagare totalt. 

Tränaravslutning ska köras på fredag i Sörbybacken med paintball och höghöjdsbana. 

§ 9 Frågor till Ekonomiska 
Visionsdag, behovet är stort.  

§ 10 Övriga frågor 

§ 10.1 Uppföljning  
Försäkring – Skjuter upp denna. 

§ 10.2 Uppföljning 
Årligen ta fram statistik i Maj resp. November för: 

Antalet medlemmar 

Antalet i ordinarie träning (ej ligor) totalt 

 Antalet i ordinarie träning (ej ligor) per sport 

  Per åldersgrupp 

   Kön 

  Per träningsgrupp 

   Kön 

Peter och Eric tittar vidare på format kring det här. 

§ 11 Nästa möte 

 2021-08-09 18:00 

§ 13 Mötet avslutas 

Mötet förklaras avslutat. 
 

 _____________________________   ___________________________  

Peter Liljenroth  Maria Bergman 

Sekreterare  Ordförande 

 

 _____________________________  

Edwin Condori 

Justerare 
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