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Närvarande 
Maria Bergman  Peter Liljenroth  Anders Svensson Gustaf Joachimsson 

Jana Savlohti  Edwin Condori  Helena Wicklander Murat Küsek  

Eric Johansson  Elin Hagberg  Caroline Eriksson Carina Holmberg  
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Dagordning 
§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande förklarar mötet öppnat. 

§ 2 Fastställande av dagordning – Övriga frågor 
3 övriga frågor enligt nedan. 

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

§ 4 Val av justerare 
Till justerare valdes Anders Svensson. 

§ 5 Ekonomisk rapportering + skatteinbetalningar 
Skatter och avgifter är betalda.  

 

 

Eric och Elin har hittat ett fel i budgeten, en intäkt var markerad som negativ vilket kommer 
påverka resultatet positivt med ca 400 tkr. Från minus 200 tkr till plus 200 tkr. 

§ 6 Avrapportering av ansvarsområden 
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§ 6.1 Banor (Gustaf, Eric) 
Bosse Larsson banan stängd och arbete för nästa säsong är igång . 

§ 6.2 Kommunikation, webb och sociala medier (Peter, Maria) 
Vi behöver få fram en vepa på Backahallens yttervägg. 

§ 6.3 Tävling (Gustaf, Eric, Anders) 
Framgångar i Borlänge och Mariestad för våra tävlingsjuniorer 

Edvin Kraft uttagen till Pirres Pokal . 

Bosse Larsson Cup 1-3 oktober. Arbetet är igång . 

Handelsbanken Mini-, Midi-, Maxi- och Juniortennis Open 30-31/10 (Mini-, Midi- och Maxi 
ingår i SO Tour) 

Föräldramöte 24/9 för tävlingsjuniorer (Eric, Kasper, Emil) 

§ 6.4 Juniorsektionen (Jana, Elin, Caroline) 
Vi hade en lyckad Tennisens dag med många besökare. 

§ 6.5 Veteraner/Senior (gruppspel, seriespel osv) (Peter, Eric) 
Herrlaget 13 & 14 Nov sammandrag i Backahallen 

Damlaget 27 & 28 Nov sammandrag i Backahallen 

Schemaläggning pågår för alla våra serielag för att få ihop det.  

§ 6.6 Event (Maria, Eric) 
Ev. ett event för alla rackettjejer, arrangemang tillsammans med ÖBK i hallens regi. 

§ 6.7 Sponsring och marknadsföring (Eric, Murat) 
Elprofilen & Impera har förlängt sina avtal ett år till. 

Löfs HRL är ny sponsor till Elitlagen tennis Dam & Herr 

Bergslagslyftet går in och stöttar med 5 000 kr för att samordna lite komma igång kvällar för 
tävlingsspel.  

§ 6.8 Padel (Caroline, Edwin) 
Grupperna är fulla och träningen rullar på. 

Läget kring tävlingar är mer oklart. 

§ 7 Information om verksamheten (Eric/Elin/Caroline) 
Tränarmöte genomfört. 

§ 8 Frågor till Ekonomiska 
 Stipendium 5000 kr  
 Visionsmöte 

Från föregående möte 

Planera datum för visionsdagen – Processen diskuterades. EF lägger ramar, klubbarna kör en 
intern runda först, därefter gemensamt visionsmöte med resultatet av klubbarnas interna 
jobb.  
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Löpande underhåll av hallen. Diskutera om förbättringar kring den. - Arbete kommer inledas 
och Joel kommer ansvara för ny struktur med stöttning av Peter. 

Lägg in i planen att byta mattor när vi väl får öppna ute-banorna igen. Vinterstängning av 
banorna har inte gjorts (näten har t.ex. varit kvar). - Alla förstår behovet av mattbyte när vi 
väl får börja använda banorna igen. Näten ska plockas in vid vinterstängning. Troligen har 
nedplockning av näten glömts bort och fallit mellan stolarna. 

Detaljsplansfrågan - Rullar sakta på. Joel ska sätta sig in i den och övervaka. 

Ventilationen i tennishallen – Det antas att den är igång, ingen vet något annat. Joel kommer 
få kunskap om ventilationen i.o.m. genomgången med Egeryds. 

Ändring av tillfälligt till permanent bygglov – Joel behöver sätta sig in i processen. 

Galler buktar överallt, men mest på bana 3 och 4 – Caroline ska kopplas in och visa 
problemen. 

Vad gäller för garantier och avtal på nuvarande banor? - Nada, det finns inget av det kvar. 

Kolla vad Backahallen har för försäkringar som täcker individer i hallen. - Backahallen har 
olycksfallsförsäkring för samtliga i hallen, som täcker om skadan orsakas av fel och brister i 
hallen. 

§ 9 Övriga frågor 
§ 9.1 TOKarna vill spela på våra utebanor sommaren 2022. Styrelsen bifaller förslaget enligt Erics 
 underlag. 

§ 9.2 Arrende SJ-banor (2 st). Frågan bordläggs i väntan på att Eric utreder och skapar underlag. 

§ 9.3      Försäkring. Elin har inventerat vad som finns och sparat dokumentationen i Teams. 

§ 9.4 Paratennis - Läggs ut på hemsidan angående ev. uppstart inför vt-2022 

§ 10 Nästa möte 
 2021-10-20 19:00 

§ 11 Mötet avslutas 
Mötet förklaras avslutat. 

 

 

 _____________________________   ___________________________  

Peter Liljenroth  Maria Bergman 
Sekreterare  Ordförande 

 

 

 _____________________________  

Anders Svensson 
Justerare 
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