
 

Protokoll styrelsemöte ÖTK 
2021-02-08 

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 
Antal övriga frågor: 0 

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

§ 4 Val av justerare 
Till justerare valdes Gustaf Joachimsson 

§ 5 Ekonomisk rapportering + skatteinbetalningar 
Skatterna är betalda. Januari är klart. 

Kontomatchning mot Matchi pågår, känns under kontroll. Utfall 2020 mot budget ska 
redovisas nästa möte. 

Budgeten är inte helt satt men vi har ett långt gånget utkast.  

Arbetet med bokslutet fortskrider bra. Möte med revisorer i morgon. Snart kan 2020 
stängas. 

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

§ 7 Avrapportering av ansvarsområden 
§ 7.1 Banor (Gustaf, Eric) 

Väntar på offerter angående nätstolpar i Stadsparken, samt färdigställande av utebanorna. 

Eric ska be om uppdatering på Stadsparken-offerterna för att vi ska komma igång snarast 
möjligt. 

DocuSign Envelope ID: 3467E357-FD4E-402A-B52B-BACF86A8909E



 

§ 7.2 Kommunikation, webb och sociala medier (Peter, Jonny, Maria) 
Siktar på att lansera nya webben inom ett par/tre veckor.  

§ 7.3 Tävling (Gustaf, Eric) 
Handelsbanken Open kommer inte att genomföras 2021 pga. pandemin. 

Gustaf och Eric planerar ett möte med tränarna för att få deras syn på hur träningen av de 
satsande spelarna funkar och hur/om de skulle vilja ändra något. Och se vilka prioriteringar 
de vill se från vår sida. Siktar på möte under vecka 8. 

§ 7.4 Juniorsektionen (Jana, Elin) 
Det händer inte så mycket i sektionen pga. pandemin. 

§ 7.5 Veteraner/Senior (gruppspel, seriespel osv) (Lars, Peter) 
Uppdatering 2020-01-22 – seriespelet ställs in. Svenska Tennisförbundets styrelse har 
beslutat att ställa in Svenska Tennisserien inne 2020-21. 

Veteran-SM inomhus 2021 senareläggs preliminärt till hösten, 30 oktober-7 november. 
Arrangör meddelas senare. 

§ 7.6 Event (Maria, Eric) 
Fortsatt paus pga. pandemin. 

§ 7.7 Sponsring och marknadsföring (Lars, Eric) 
Möte med Synsam för diskussion. Klart med Global Invest. 

§ 7.8 Padel (Jonny) 
Fått ihop en bra kärntrupp av timtränare som vi genomför utbildningsinsatser med.  

Intressant tränare aktuell för mer ansvarstagande tjänst, mer än bara timtränare.  

§ 8 Eric informerar om verksamheten 
Interna matcher för träningskompisar & dagläger för de yngre med region ÖST hos oss.  
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§ 9 Frågor till Ekonomiska 

 

§ 10 Övriga frågor 
Teamfrågan bör tas upp till diskussion i framtida möte. 

§ 11 Nästa möte 
 21-03-08 kl.18:30–20:30 

§ 12 Konfidentiella frågor för styrelsen – protokollförs separat 
 

§ 13 Mötet avslutas 
Mötet förklaras avslutat. 

 

 

 _____________________________   ___________________________  

Peter Liljenroth  Maria Bergman 
Sekreterare  Ordförande 

 

 

 _____________________________  

Gustaf Joachimsson 
Justerare 
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