
 

Protokoll styrelsemöte ÖTK 
2020-12-14 

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 
Två övriga frågor enligt nedan. 

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

§ 4 Val av justerare 
Till justerare valdes Jana Savlohti. 

§ 5 Ekonomisk rapportering + skatteinbetalningar 
Skatter är inbetalda.  

Ekonomisk rapport ej gjort, kommer att göras i efterhand och delges alla ledamöter och Eric 

på torsdag när vi gör budgetarbetet.  

§ 6 Avstämning pågående projekt (aktivitetstorget) 
Genomfördes. 

§ 7 Avrapportering av ansvarsområden 

§ 7.1 Banor (Gustaf, Eric) 
Stadsparken (stolpar) planeras för nästa år, likaså bevattningen. 

§ 7.2 Kommunikation, webb och sociala medier (Peter, Jonny, Maria) 
Ny webbsida planeras lanseras mot slutet av Jan. 

§ 7.3 Tävling (Gustav Eric) 
Synsam Open ställs in 2-6 Januari pga. Covid. Vi avvaktar beslut om genomförandet av 

Handelsbanken. 
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§ 7.4 Juniorsektionen (Jana, Elin) 
Matchskolan skjuts på till senare. Mini/Midi-tävlingen är inte heller aktuell.  

§ 7.5 Veteraner/Senior (gruppspel, seriespel osv) (Lars, Peter) 
Veteranserierna är fortfarande uppskjutna p g a pandemin. Eventuellt spelas endast en        

 enkelserie under våren, om/när serien öppnar. 

§ 7.6 Event (Maria, Eric) 
Inget att rapportera 

§ 7.7 Sponsring och marknadsföring (Lars, Eric) 
Trots Corona har sponsorintäkterna hållits uppe på en mycket god nivå, och överträffar 

budgeterade 100 000 kr med 91 000 kr, d v s ett utfall på 191 000 kr.  

§ 7.8 Padel (Jonny) 
Vi jobbar med ersättare till Anton.  

§ 8 Eric informerar om verksamheten 
Jobbar med våren 2021 och i enlighet med de nya rekommendationerna som börjat gälla så 

beslutas att starta upp all träningsverksamhet men vi kommer att jobba med åtgärder för att 

göra det så smittsäkert det går. Vi kommer också att vara lyhörda på tränares och 

medlemmarnas åsikter samt vi måste vara beredda på att anpassa oss snabbt om det 

kommer förändrade rekommendationer. 

Väntar på Lukas Jedlicka med berörda på Ja/Nej till spännande utveckling tennisen.  

§ 9 Frågor till Ekonomiska 
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§ 10 Övriga frågor 
Hur ska vi göra med medlemsavgifter till tränaren som fakturerar? Vi ska stå för 

medlemsavgift på individuellt bedömd basis, samt att vi ska ta fram ett tränaravtal för de 

som fakturerar. 

Kompensation för utebliven tennisträning. Eric föreslår att medlemmar (tennis) som 

drabbats blir erbjudna ett gruskort. För padelspelare (träning) föreslås en rabatt på 

träningskostnaden. För padelligan/americanon ska vi erbjuda att säsongen startar lite senare 

och förlängs i maj/juni med lämpligt antal veckor. 8-veckors-kursen får också lite förlängt 

som kompensation.  

§ 11 Nästa möte 
2021-01-11 18:00 

§ 12 Konfidentiella frågor för styrelsen – protokollförs separat 
 

§ 13 Mötet avslutas 
Mötet förklaras avslutat. 

 

 

 

 

 _____________________________   ___________________________  

Peter Liljenroth  Maria Bergman 

Sekreterare  Ordförande 

 

 

 

 _____________________________  

Jana Savlohti 

Justerare 
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