
 

Protokoll styrelsemöte ÖTK 
2020-10-12 

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 
Några övriga frågor enligt nedan, vilka anmäldes innan mötet. 

§ 3  Godkännande av föregående protokoll 
Föregående protokoll godkändes av styrelsen. 

§ 4  Val av justerare 
Till justerare valdes Gustaf Joachimsson. 

§ 5  Ekonomisk rapportering + skatteinbetalningar 
Skatter är redovisade och betalade. Ekonomisk redovisning i bilaga 1. 

§ 6  Avstämning av projekt (aktivitetstorget) 
Aktiviteterna gicks igenom. 

§ 7  Avrapportering av ansvarsområden 

Banor (Gustaf, Eric) 
Inget direkt att anmärka på banorna.  

Bosse Larsson kommer på sikt behöva ett nytt automatbevattningssystem.  

Det saknas läktare enligt planen för utebanorna. 

Kommunikation, webb och sociala medier (Peter, Jonny, Maria) 
Grafisk profil är godkänd. 

Webbsida är beställd och kommer levereras under oktober. Tak för jobbet är 15 tkr. 
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Tävling (Gustaf, Eric) 
Bosse Larsson blev en dundersuccé. 215 spelare, 290 starter. Turneringen gick av stapeln i 

Backahallen, Lindesberg, Köping och Lillån. 

Utvärdering: Sårbar organisation, väldigt mycket hängde på Eric. Väldigt meckigt med flera 

arenor. En lärdom är att inte tillåta spelare att anmäla sig till fler än en klass när vi bara har 

två-tre dagar på oss. 

SPT blev också en succé. Mycket stöd från funktionärer. 224 anmälda spelare.  

Minitouren blev också full av spelare och gick fantastiskt bra även den.  

Juniorsektionen (Jana) 
Inget att rapportera. 

Veteraner/Senior (gruppspel, seriespel osv) (Lars, Peter) 
Seriespelet igång: 

 H55 förlorade 1-2 i Domnarvet 

 H45 Lag 1 vann 2-1 mot Hallstahammar 

 H45 Lag 2 vann med 2-1 mot Söderhamn. 

Event (Maria, Eric) 
Inget att rapportera. Pga. COVID-19 görs inga ansträngningar här. 

Sponsring och marknadsföring (Lars, Eric) 
Snart nytt avtal med Rejmes.  

D-Cor.se är klara med nytt avtal med tennis. 

Global Invest har ingått avtal med padel. 

Marknadsrådsmöte i veckan som kommer. 

Padel (Jonny) 
Eric och Anton har pratat samarbete med Casa De Padel. Beslut att Anton, Eric och Jonny kan 

ta diskussionerna vidare. 

§ 8  Eric informerar om verksamheten 
1 124 medlemmar i dagsläget. Full fart i alla grupper.  

§ 9  Frågor till Ekonomiska 
 Avföringsodör, vad görs åt saken? 

 Följ upp i detaljplansfrågan. 

 Följ upp ventilationen i hallen. 
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 Korridoren funkar inget bra. Detta är känt, vad kommer att göras åt saken? Vi blir av 

med bollar för hundratals kr varje kväll. Stor risk för skador på folk i korridoren när 

tennisspelare slår racket i skynkena. 

Belysning i korridoren? 

§ 10 Övriga frågor  

§ 10.1 Prissättning och gruskort inför sommarsäsong 2021 (Eric) 

Förslag att ha kvar gruskortet, dock bör priset ses över. 2021 kostade det 800 kr för seniorer 

och 400 för juniorer. Nu har vi två nya matchclay-banor till samt en hardcourt ute. Med det 

ökade värdet så ses en prishöjning till 1000/500 kr som rimligt.  

Styrelsen beslutar namnändring till Sommarkort, prishöjning till 1000 kr för seniorer och 500 

kr för juniorer. Samtliga tennisbanor utomhus (grus och hardcourt) vid Backahallen och 

Stadsparken ingår. 

§ 10.2 Städdagen 
Representant från Ekonomiska Föreningen har frågat om skräp som ligger kvar kring 

utebanorna. Vi anser att det är under kontroll och det kommer tas bort när vi utför annat 

arbete. 

§ 10.3 Stadsparkens nätstolpar 
Stadsparkens nätstolpar är i dåligt skick. Eric har fått offerter som ser bra ut, men vi behöver 

avvakta besked om lån för fakturorna för utebanorna: 

 8 tkr plus moms för uppgrävning och bortforsling av befintliga stolpar och fundament. 

 21 tkr plus moms för gjutning av nya fundament på plats samt nätstolpar. 

§ 10.4 Ostförsäljning (Eric Nygren har ställt frågan) 
Styrelsen tackar nej till erbjudandet med hänvisning till att vi inte har traditionen att låta 

våra medlemmar sälja artiklar.  

§ 11 Nästa möte 
2020-11-09 18.00-18.30 styrelsen 18.30-20.30 styrelsen+Eric 

§ 12  Konfidentiella frågor för styrelsen – protokollförs separat 
 

§ 13  Mötets avsluta 
Mötet förklaras avslutat. 
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 _____________________________   ___________________________  

Peter Liljenroth  Maria Bergman 

Sekreterare  Ordförande 

 

 

 

 _____________________________  

Gustaf Joachimsson 

Justerare 
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Bilaga 1 – Ekonomisk Rapportering 
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