
 

Protokoll styrelsemöte ÖTK 
2020-06-08 

Närvarande 
Maria Bergman 

Peter Liljenroth 

Lars Boman 

Gustaf Joachimsson 

Jana Savlohti 

Jonny Polvora 

Helena Wicklander 

Eric Johansson 

Elin Hagberg

Dagordning 

§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande förklarar mötet öppnat. 

§ 2 Fastställande av dagordning – Övriga frågor 
 Planera datum för styrelsemöten till och med mars 2021. 

Inga fler övriga punkter. 

§ 3 Godkännande av föregående protokoll 
Föregående protokoll godkändes. 

§ 4 Val av justerare 
Till justerare valdes Helena Wicklander. 

§ 5 Presentation av befintliga avtal samt tankar om strukturen 
Lars Boman presenterar kring sponsring (Bilaga 1). 

§ 6 Presentation av nytt sätt att jobba med tävling 
Eric presenterar om nya utebanor (Bilaga 2) samt hur vi ska täcka upp för att Anton lämnar 

tennisverksamheten för padelverksamheten (Bilaga 3). Eric presenterar även tre roller som 

han anser skulle gagna verksamheten. 

§ 7 Ekonomisk rapportering 
Ingen rapportering då vi inte är klara än. Klart t.o.m. april och vi är snart ikapp. 

§ 8 Rapportering av skatteinbetalningar 
Skatter och sociala avgifter är betalda. 
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§ 9 Eric informerar om verksamheten 
 Summer Tennis/Padel 300k fakturerat, förra året 208k. Mycket stort intresse i år. 

 Resurstapp vuxentennis. Togs till stor del under Erics presentation. Eric betonar vikten 

att ta möte med en av hans kontakter angående en av rollerna Eric presenterat.  

 Preliminärt beslut på att vi ska genomföra KM, men med COVID-19 i åtanke kring 

planering och deltagarantal. 

§ 10 Avrapportering av ansvarsområden 

Banor 
Presentation av förslag på bygget, och banor i helhet. Gjordes under § 6. 

Samtliga ska läsa in sig på offerter från Mr Örebro och Lejonhuvud inför onsdag då 

ekonomiska föreningen har möte. 

Positiva vibbar om ute-padel-banorna. 

Kommunikation, webb och sociala medier 
Vi har börjat med elektronisk signering av protokoll via DocuSign. 

Jonny har även träffat Eric för att kika på en grafisk profil samt ett enhetligt namn för 

Padelsektionen. Jonny har nu ett förslag som presenteras på mötet för input: 

 Namnge padelsektionen ÖTK Padel. 

 Nya förslag på logo till ÖTK och ÖTK Padel. 

Förslagen kommer vi att diskutera vidare, beslut bordlägges. 

Tävling 
              Sanktionerat Bosse Larsson 2-4 oktober.  

Anton Stendal vidare till semi i Corem (Båstad Tennis).  

Juniorsektionen 
Till serierna 2020/2021 har ÖTK anmält följande juniorlag:  

Pojkar 15 (Oktober - December) Division 2 (3 Singlar & 1 Dubbel) - Örebro TK 1 

 

Fastställande av detaljer kring avslutningen på lördag 15:00-17:00. Vi bjuder in via Matchi 

och kommer bevaka och hantera om det blir fler än 50 på plats. 

 

Övningsbanken med filmer, vi klurar på ett sätt att lägga upp dessa, gärna via hemsidan. 
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Veteraner/Senior (gruppspel, seriespel osv) 
Utomhusserien 2020 är inställd. 

Till serierna 2020/2021 har ÖTK anmält följande senior/veteran-lag: 

Herrar (Oktober - December) Division 1 (4 Singlar & 2 Dubblar) - Örebro TK 1 

Herrar (Oktober - December) Division 2 (3 Singlar & 1 Dubbel) - Örebro TK 2 

Herrar 45 (Oktober - April) Division 2 (2 Singlar & 1 Dubbel) - Örebro TK 1 

Herrar 45 (Oktober - April) Division 3 (2 Singlar & 1 Dubbel) - Örebro TK 2 

Herrar 55 (Oktober - April) Division 2 (2 Singlar & 1 Dubbel) - Örebro TK 1 

Damer (Oktober - December) Division 2 (3 Singlar & 1 Dubbel) - Örebro TK 1 

Damer (Oktober - December) Division 4 (3 Singlar & 1 Dubbel) - Örebro TK 2 

Event 
ÖTK-damer mötte Lillån TK-damer 24/5. Trevligt event och resultatet blev 3-3. 

Annars fortsatt lugnt p.g.a. “coronakrisen”.  

Sponsring och marknadsföring 
Rapportering 

Se bilaga 1. 

Padel 
Vi har träffat Ekonomiska och presenterat vår plan vilket mottogs väl på styrelsemötet. 

Ekonomiska ville dock se en budget för den planerade träningsverksamheten. Anton och 

Jonny tog därför ett möte med Hasse och Anders och kom fram till en lösning där skillnaden 

landade på drygt -1000 kr/vecka när man höll träning mån-fre 16-19, behöll padelligan och 

americano för damer men ökade avgifterna till hallen något. 

 

Detta innebär att vi kommer behöva justera tränings- och tävlingsavgifterna något för att 

kompensera de ökade avgifterna men vi tror inte att det ska vara ngt problem med tanke på 

den kvalitet vi håller. Anton kommer att sitta med denna planering inför hösten under v 25-

26. Upplägget kommer innebära att Anton dedikerar sig endast till padeln vilket innebär att 

vi måste hitta en lösning för den tiden han idag lägger på tennisen. 

 

Vidare kom Anders med ett förslag där privattiderna istället skulle bokas via hallen och att 

de i sin tur hyr in klubbens kvalificerade tränare som blir de enda som får bedriva privat 

träning. Antingen betalar hallen till tränarna direkt eller till klubben som betalar ut timlön. 

Detta för att motverka att folk bedriver lektioner “svart”.  

 

§ 11 Rapport från Ekonomiska och frågor till Ekonomiska 
Rapport se inlägg i Teams  
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https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a79d05776b254401f9007fce7ee9cb18d%40thread.skype/Ekonomiska%2520F%25C3%25B6reningen?groupId=ca35abbc-a21a-40dc-870f-359ecbfa66c2&tenantId=332dd474-34b9-45e6-9831-5139c85f09dd


 

§ 12 Övriga frågor 
Mail med önskemål om “träningsansvarig” i styrelsen (se teams styrelse allmänt) 

Bordlägges till nästa möte. 

Styrelsemöten 

Andra måndagen varje månad (nästa gång i Aug). 18:15.  

§ 13 Nästa möte 
10 aug 18:15. 

§ 14 Konfidentiella frågor för styrelsen – protokollförs separat 
 

§ 15 Mötets avslutas 
Mötet förklaras avslutat. 

 

 

 

 

 _____________________________   ___________________________  

Peter Liljenroth  Maria Bergman 

Sekreterare  Ordförande 

 

 

 

 _____________________________  

Helena Wicklander 

Justerare 
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Bilaga 1 – Sponsring 

SPONSORING ÖTK–

NULÄGE & LITE 

FRAMÅTTÄNK..

 Marknadsrådet är ”Navet” i arbetet och är ett 
samarbete mellan Backahallens Ekonomiska förening, 
Örebro Badmintonklubb och Örebro Tennisklubb för att 
optimera marknadsförings- och sponsringsaktiviteter 
och reklamavtal.

 Syftet (”Varför”) är att skapa en förbättrad ekonomi 
med ökade intäkter för respektive 
organisation/förening, samtidigt som företagen enligt 
avtal stärker sina marknadsinsatser. (Win-Win)

 Marknadsrådet består av en till två representanter från 
vardera förening/klubb, en anställd och en ledamot 
från respektive styrelse. 

 I skrivande stund är Örebro TK’s representanter Lars 
Boman och Eric Johansson.

 Från Badminton deltar Niclas Sandberg och Stefan 
Nyberg, och sammankallande är Anders Nyman från 
Backahallen

 

FORTS. MARKNADSRÅDET

 Marknadsrådet skapar full transparens mellan 
föreningarna/klubbarna och deras arbete med 
samarbetspartners. 

 Vi träffas ca en gång varannan månad, där det senaste som 
hänt från de olika organisationerna presenteras och diskuteras. 

 Ett annat syfte är att stödja varandras verksamheter i att proaktivt 
hitta nya potentiella samarbetspartners och företag som kan 
sponsra eller på annat sätt bidra till föreningarnas/klubbarnas 
ekonomiska stabilitet och utveckling.

 Senaste möte den 20/5, nästa möte den 12/6, efter Frukostevent!
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NÅGRA AV ÖTK-AVTALEN..

 Götmars, förlängt 2020 15 000 kr

 Synsam 20 000 kr + ca 60 000 i tävlingsintäkter

 Impera 20 000 kr (bana 4), ej förlängt…

 Elprofilen/VVS profilen 20 000 kr (bana 5)

 Handelsbanken ca 35 000 kr (tävlingar)

 Rejmes ca  30 000 kr (tävlingsintäkter, Padel Open + bil-/tävlingsresor)

 

GEMENSAMMA AVTAL 

 Svagströmsbyrån 15 000 kr (ÖTK)

 Byggtema tappat, siktar på 2021 igen!

 EXACT Group AB Mycket intresserad av Padel…?
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NYA KOMMANDE 

INTÄKTSMÖJLIGHETER!?...

 Öka antalet MEDLEMMAR a´400kr/st!

 Satsning på mindre Företagsevents/Frukostevents – med start på fredag den 12/6!

 Bana 1 + Bana 2 är fortfarande säljbar – fler sponsorer…

 Fler friskvårdsavtal – genererar indirekta intäkter från Backahallen (nya medlemmar..)

 Några enklare paket som ALLA kan sälja; Ex. Guld, Silver- och Brons-paket?

 Stockholm Open-resa med kunder?

 Sälja Padel- och tennis instruktioner – privat och till företag/team?

 Fysiskt (ÖTK har Tennis- och Padel Pro´s!)

 Digitalt (tränings videos)

 Köp Ditt inspelade träningspass

 …

 …

 …

 

KANALER IDAG OCH IMORGON….

 Eric, som Klubbchef och stor varumärkesbärare internt och externt!

 HELA styrelsen kan vara ”dörröppnare” till Eric, som i egenskap av 

Klubbchef signar avtalen. 

 Marknadsrådet

 Hemsida

 Sociala medier (FB, Instagram, LinkedIn (företag) mm..

 Alla medlemmar (känner någon som…)

 ”Ambassadörer” för klubben

 Medlemmar

 Företag
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UTFALL & MÅL/PROGNOSER

År

 2017

 2018

 2019

 2020

 2021 

 2022

Volym i kronor
 158 000 kr

 266 000 kr

 230 000 kr

 100 000 kr (budget, idag redan 110 000 kr)

 200 000 (prognos)

 300 000 (prognos)
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Bilaga 2 

 

SAKNASI BILD:
KLUBBHUS

EN TENNISBANA TILL
MINITENNIS

PADELBANOR
UTEGYM
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Vi driftar
tennisbanor 

ute

Intäkter

120-130 skötselbidrag kommunen (bygger på 10 
års avtal med nyttjanderätt mot hallen)

100-110 städavgift

70-80 intäkter

Ca 150-200 i vinst då vi slipper betala banhyra 
inne

 

Kostnader

Kostnader Grusarvode 30-40 000 Grus & övrigt 60 000 Byggnation 59 000 -
2029 + ca. 68 000 -

2030
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Bygget 2020

Två tennisbanor 
en matchclay & 

en plexipave

matchCLAY  
249 000

Plexipave 100 
000

Stängsel 169 
000

Markarbete 160 
000

Asfalt ncc
måndag??(200 

000)  

Läktargång 30 
000

908-250 = 658 
000 + moms

 

Viktigt! 

Skriva avtal om att få förlängt 
nyttjanderättsavtal med hallen

Om ändring, skriva att hallen 
får köpa in sig på tennisbanor 
ute
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Bilaga 3 

 

En av den främsta förening i Sverige

I

Padel & Tennis
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• Anton går till enbart till Örebro PADEL 
2.0 (80 %) 

• Enormt tapp på tennisresurs men nya 
pengar in som täcker den tjänsten 
(70%) 

• Utöver växer vi och behöver stärka upp 
ansvar vuxentennis, JT- tävling, 
tävlingsgrupp tävlingar/seriespel främst 
– men allt hänger ihop (80 %) 

 

• 70 + 80 = 150 % tjänst främst tennis men även padelmöjligheter i 
föreningen. 2-3 tränare

• Vikten att få in en utifrån med rätt kompetens men samtidigt ge dem 
interna chansen är väldigt viktigt för att hålla ihop Team känslan 
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Tävling tennis men även padel

• Utvecklingssamtal/MENTAL TRÄNING 

• Back up

• Fånga upp fler från tennisskolan (Elin) 

• Seriespel – klättrat

• Fler aktiviteter/ matcher

• Idag 37 pass i veckan / bana 

 

Vuxentennis

• Någon ansvarig (Eric, Anton & Elin) räcker inte till att fylla 

• 36 pass i veckan idag 

• Aktiviteter 

 

 

DocuSign Envelope ID: 9F5CBF1B-E09F-49FE-AA4B-68A113915A5A


	Protokoll styrelsemöte ÖTK
	Närvarande
	Dagordning
	§ 1 Mötets öppnande
	§ 2 Fastställande av dagordning – Övriga frågor
	§ 3 Godkännande av föregående protokoll
	§ 4 Val av justerare
	§ 5 Presentation av befintliga avtal samt tankar om strukturen
	§ 6 Presentation av nytt sätt att jobba med tävling
	§ 7 Ekonomisk rapportering
	§ 8 Rapportering av skatteinbetalningar
	§ 9 Eric informerar om verksamheten
	§ 10 Avrapportering av ansvarsområden
	Banor
	Kommunikation, webb och sociala medier
	Tävling
	Juniorsektionen
	Veteraner/Senior (gruppspel, seriespel osv)
	Event
	Sponsring och marknadsföring
	Padel

	§ 11 Rapport från Ekonomiska och frågor till Ekonomiska
	§ 12 Övriga frågor
	§ 13 Nästa möte
	§ 14 Konfidentiella frågor för styrelsen – protokollförs separat
	§ 15 Mötets avslutas

	Bilaga 1 – Sponsring
	Bilaga 2
	Bilaga 3

		2020-09-01T01:08:05-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com




