
 

Protokoll styrelsemöte ÖTK 
2020-08-10 

Närvarande 
Maria Bergman 

Lars Boman 

Gustaf Joachimsson 

Jonny Polvora 

Helena Wicklander 

Eric Johansson 

Dagordning 

§ 1  Mötets öppnande 
Ordförande förklarar mötet öppnat. 

§ 2  Fastställande av dagordning – Övriga frågor 
En punkt för personalbrist har lagt till. 

§ 3  Godkännande av föregående protokoll 
Föregående protokoll godkändes. 

§ 4  Val av justerare 
Till justerare valdes Jonny Polvora. 

§ 5  Ekonomisk rapportering 
Likviditetsbudget ligger i Teams.  

§ 6  Rapportering av skatteinbetalningar 
Skatter och avgifter är betalda.  

§ 7  Eric informerar om verksamheten 
 Lawnit – Matta på gång. Stängsel ska bli klart den här veckan.  

 Vi har offert på läktare från Byggtema, men vi har inte valt dem och inte bestämt om/när vi 

ska beställa den. 

 Jobbas med träningsschema. 

 Eric spanar att touch-tennis kommer att bli stort framöver.  

 Vi diskuterar samarbete angående träning med Lillån TK. 

 Eric ser fortfarande behov av att anställa en tränare till på tennissidan. 

 Summertennis & Padel 

§ 8  Avrapportering av ansvarsområden 

Banor 

 Eric ska ta resa på kostnader för matta till touch-tennisbana. 

 Nyttjanderättsavtal och avtal mellan oss och Backahallen på allt som byggts. Vi behöver en 

10-årig förnyelse varje år med Backahallen pga. av det stöd vi får från Örebro kommun. 

Automatisk förnyelse? 
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 Vi behöver ta fram/komplettera avtal med EF för att se över värdet på hur våra investeringar 

ska regleras om nyttjanderättsavtalet avbryts. 

 Fakturor stängsel & lawnit? Göra en avbetalningsplan på 5 år till hallen? Undersök med EF. 

Kommunikation, webb och sociala medier 

APSIS (nyhetsbrevet) avslutas. Eric, Jonny och Peter kollar under kommande månad 

på att få igång Mailchimp.  

Tävling 
Om ett par veckor är det KM, få anmälda än så länge.  

Bosse Larsson Cup 2-4 Okt. Den ser ut att bli av trots COVID-19. 

Juniorsektionen 
Ingen information 

Veteraner/Senior (gruppspel, seriespel osv) 
I veteran SM gick Ronnie Båthman till final. SM-silver HD60, SM-brons i HS60. 

Sylvester Rowinski kom till kvartsfinal HD50.  

Event 

 KM 20-23 augusti 

https://www.orebrotk.se/Nyhet/orebrotk/kmtennisensdag22aug/ 

 

 Tennisens dag 22 augusti kl. 14-16 

https://www.tennis.se/tennisensdag/ 

Sponsring och marknadsföring 
Rejmes-avtalet håller på att ses över.  

Padel 

Anton har gått över till padeln fr.o.m. 2020-08-03. Sysselsättningsgrad 75%. 

Målsättning är att även ha KM i padel från och med 2021. 

Tränare och träningsgrupper börjar utformas.   

Vi har fått förfrågan om SPT (Swedish Padel Tour) men vi känner att det inte är läge 

för oss att ha en sådan i år.  

§ 9  Rapport från Ekonomiska och frågor till Ekonomiska 
Rapportering 

Inget särskilt att rapportera. Rapporten är tillgängligt för styrelse och personal. 

Ökade öppettider 

Vi ska jobba i EF för att möjliggöra utökade öppettider, även när det inte finns personal här.  
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Automat 

Kolla med EF hur det går med automaten nere vid padeln. 

§ 10  Övriga frågor 
Personalbrist 

Vi ska bilda en grupp som ska se över tränarbehovet. 

§ 11  Nästa möte 
14 sep 18:00. 

§ 12  Konfidentiella frågor för styrelsen – protokollförs separat 
 

§ 13  Mötets avslutas 
Mötet förklaras avslutat. 

 

 

 

Peter Liljenroth  Maria Bergman 

Sekreterare  Ordförande 

 

 

Jonny Polvora 

Justerare 
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