
 

Protokoll styrelsemöte ÖTK 
2020-11-09 

Närvarande 
Maria Bergman 

Peter Liljenroth 

Lars Boman 

Gustaf Joachimsson 

Jana Savlohti 

 

Helena Wicklander 

Eric Johansson

Dagordning 

§ 1  Mötets öppnande 
Ordförande förklarar mötet öppnat. 

§ 2  Fastställande av dagordning – Övriga frågor 
En övrig fråga enligt nedan. 

§ 3  Godkännande av föregående protokoll 
Godkändes. 

§ 4  Val av justerare 
Till justerare valdes Helena Wicklander. 

§ 5  Ekonomisk rapportering + skatteinbetalningar 
Skatterna och avgifterna är betalda. 

Diagrammen för ekonomiuppföljningen läggs som bilaga 1. Resultat-, och balansrapporter 

finns i Teams under ”Styrelse och fast anställda -> Ekonomi -> Filer -> Ekonomiuppföljning”. 

Bidrag står för 13 % av intäkterna enligt diagrammen och det känns som en för stor andel. Vi 

bör följa upp detta för att se om det kan ha slunkit in ett bokföringsfel eller om vi 

missbedömt bidragens storlek. 

Vi har fortfarande inte fått besked om vår låneansökan, försörjer fortfarande banken med 

svar på frågor. 

§ 6  Avstämning av projekt (aktivitetstorget) 
Gick snabbt igenom prioriteringarna av aktiviteter. 

§ 7  Avrapportering av ansvarsområden 

§ 7.1 Banor (Gustaf, Eric) 
Eric med team har sett till att allt skräp forslats bort från uteområdet. 
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Nätstolparna i Stadsparken är i behov av att bytas ut och vi har offerter på det. Arbetet 

behöver dock avvakta besked angående vår låneansökan för sommarens utebanorbygge.  

§ 7.2 Kommunikation, webb och sociala medier (Peter, Jonny, Maria) 
Hemsidan är i princip klar. Försöker bara åtgärda några mindre buggar. Det kommer dock 

krävas en del jobb med att fylla sidan med innehåll och bilder en vår grafiska profil. Se sidan 

här: http://bearwithme.se/customers/otk 

Vi bör göra reklam för detta vid lansering. 

Elektronisk signering med BankID utvärderas som komplement eller ersättning till DocuSign.  

§ 7.3 Tävling (Gustaf, Eric) 
Inget att rapportera, tävlingar är inställda eller uppskjutna pga. COVID-19. 

§ 7.4 Juniorsektionen (Jana) 
Pga. rådande omständigheter och restriktioner kommer inga sammandrag eller aktiviteter 

kunna genomföras. 

§ 7.5 Veteraner/Senior (gruppspel, seriespel osv) (Lars, Peter) 

Pga. rådande omständigheter och restriktioner är seriematcher i veteranserierna uppskjutna 

tills vidare... 

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

§ 7.7 Sponsring och marknadsföring (Lars, Eric) 
Nytt avtal med Rejmes klart! 

Möte med Marknadsrådet den 11/11. (Teams) 

§ 7.8 Padel (Jonny) 
Från och med årsskiftet kommer Anton att kliva av vår verksamhet för att satsa på sin padel 

och erbjuda padelträning i egen regi. Vår förhoppning är att Anton kan fortsätta träna våra 

elitspelare och satsande juniorer men vi kommer behöva någon som kan ansvara för 

breddträningen.  

§ 8  Eric informerar om verksamheten 
Ca. halva verksamheten pausad till 24/11 pga. de nya restriktionerna. 

Div. 1 inställd för vårt dam & herrlag. 

Tränaravslutning inplanerad 15/12 om inte Corona sätter stopp för det. Planering framöver. 

Styrelsen kommer också att vara inbjuden. Målet är att spåna kring anläggningsfrågor, hur vi 

ser framtiden. 
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§ 9  Frågor till Ekonomiska 

 

Vi ska diskutera Anders Nymans förslag till vinstdelning inför nästa styrelsemöte. 

Vinstdelningsprincipen finns dokumenterad i Teams under ”Styrelse och fast anställda -> 

Ekonomiska föreningen -> Vinstdelningsförslag – Anders Nyman.docx”. 

§ 10  Övriga frågor 

§ 10.1 Återbetalning av avgifter för pausad träning 
Återbetalning avgifter till medlemmar för de veckor som verksamheten pausats? I så fall hur? 

Avdrag på nästa års faktura? 

Vi har förhört oss med en annan klubb som inte kommer att betala tillbaka då detta blir en 

fråga om deras överlevnad.  

ÖTK kommer behöva förstå hur lång den här perioden blir och vilken situation vi står i då 

innan vi kan ge besked till våra medlemmar. 

§ 11  Nästa möte 
14/12 18:00. 

§ 12  Konfidentiella frågor för styrelsen – protokollförs separat 
N/A 

§ 13  Mötets avslutas 
Mötet förklaras avslutat. 
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 _____________________________   ___________________________  

Peter Liljenroth  Maria Bergman 

Sekreterare  Ordförande 

 

 

 

 _____________________________  

Helena Wicklander 

Justerare 
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