
 

Protokoll styrelsemöte ÖTK 
2020-09-14 

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 
Två övriga frågor: 

 Presentation av nytt förslag på grafisk profil – Jonny 

 Utomhusbanor, banklån, prissättning 2021 

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

§ 4 Val av justerare 
Till justerare valdes Jana Savlohti. 

§ 5 Ekonomisk rapportering 
Ny modell för ekonomiredovisning med grafer visades (bilaga 1), vilket togs emot positivt. Vi 

kommer att jobba vidare med detta. Ekonomin ser ut att gå bra.  

§ 6 Rapportering av skatteinbetalningar 
Skatter och avgifter är betalda.  

§ 7 Eric informerar om verksamheten 
 Samarbete med Lillån tennisklubb angående tävlingsjuniorer och planering av banor 

vid större turneringar. 

 Färdriktning 2030, Maria och Eric var på möte i Eskilstuna förra veckan.  

 Fyller fortfarande på i grupper. 

 Vi har haft ett lyckat rullstolstennisläger. 

§ 8 Avrapportering av ansvarsområden 

      Banor 

 Byggnationen av de två nya utebanorna (hard court, match clay) är klart.  

DocuSign Envelope ID: D5C86C34-E64D-4947-B041-A1554D906660



 

 Vi måste ta fram en vision om hur vi ska ha banor tennis & padel. 

 Läktarbygget ute är skjutet på.  

 Touchtennisbana för att spela med de små samt att den kan bidra till stämningen där 

nere. För touchtennis behöver vi presentera ett koncept för EF, den bana som finns 

idag sköts inte.  

 Nytt bevattningssystem Bosse Larsson banan. Automatiken funkar inte idag och det 

finns inte personal till att sköta vattningen på ett bra sätt. Eric har bett om offerter 

att ta ställning till. 

 Lite städning återstår (fixar vi på städdagen). Container ordnar Backahallen.  

Städdag: Lördagen den 3/10. 

Kommunikation, webb och sociala medier 

 Vi äger numera domänerna orebropadel.se, orebropadel.com, orebrotennis.se och 

orebrotennis.com.  

 Vi har även fått orebropadel på Facebook.  

 Angående nyhetsbrevet så har vi lämnat Apsis och håller på att sätta upp Mailchimp 

istället.  

Tävling 
Bosse Larsson Cup 2-4 oktober 

Vi har både SPT (padel no 5) och Div 1-serien (tennis) inom snar framtid. 

Juniorsektionen 
Dropp i engagemang i ungdomsstyrelsen. Behöver väckas upp igen. Eric inspirationstalade 

och ingöt några nya idéer. 

Veteraner/Senior (gruppspel, seriespel osv) 
Senior/veterantennis ökat på torsdagar med 1 bana till.  

Event 
Inget att rapportera 

Sponsring och marknadsföring 

 D-cor.se – Förhandling pågår 

 O`learys – Har haft Corona-paus. Förhandlingarna upptagna igen. 

 Kommuninvest – Pågår förhandling om förlängning 

 Impera – Förhandlingar pågår om förlängning/förändring. 

 Gobal Invest – Visat intresse för Padel, förhandling om upplägg pågår.  

Padel 
Dagpadelliga har startas upp. 

SPT 9-11 oktober 
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§ 9 Ta med till Ekonomiska 
Nästa möte är 21/9. 

Kolla hur det går med detaljplansändringen att ändra till besöksanläggning. 

Vattenläckor, hur går det? 

Hur går ekonomin för EF? -> Information ligger i Teams.  

Ventilationen i hallen, vad är läget och hur är prioriteringen? 

Padel tillfälligt/permanent bygglov 

§ 10 Övriga frågor 

§ 10.1 Presentation av nytt förslag på grafisk profil – Jonny 

Se bilaga 2och bilaga 3 från Jonnys presentation. Presentationen och förslaget togs emot 

positivt. Klubben behåller juridiska namnet Örebro TK, men sporterna representeras tydligt 

av Örebro Tennis respektive Örebro Padel. 

Enhälligt beslut togs för att byta grafisk profil till förslaget. 

§10.6 utomhusbanor, banklån, prissättning 2021 

Frågan bordläggs till nästa möte p.g.a. tidsbrist. 

§ 11 Nästa möte 
 12 oktober kl.18.00–18.30 (styrelsen) kl.18.30–20.30 (styrelsen + Eric) 

§ 12 Konfidentiella frågor för styrelsen – protokollförs separat 

§ 13 Mötets avslutas 
Mötet förklaras avslutat. 

 

 

 _____________________________   ___________________________  

Peter Liljenroth  Maria Bergman 

Sekreterare  Ordförande 

 

 

 

 _____________________________  

Jana Savlohti 

Justerare 
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Bilaga 1 – Ekonomisk rapportering 
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Bilaga 2 
Se dokument "Styrelsemöte 2020-09-14 - Bilaga 2- ÖREBRO TK – Grafisk profil.pdf".  

DocuSign Envelope ID: D5C86C34-E64D-4947-B041-A1554D906660



 

Bilaga 3 
Se dokument "Styrelsemöte 2020-09-14 - Bilaga 3- ÖREBRO TK – Webb.pdf".  
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