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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  Carina Holmberg Kasper Könyves 

Emil Broniewicz 
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Dagordning 

§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande förklarar mötet öppnat. 

§ 2 Fastställande av dagordning – Övriga frågor 
Presentation av våra nya fastanställda. 

Fastställa dag för årsmötet. 

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

§ 4 Val av justerare 
Till justerare valdes Gustaf Joachimsson. 

§ 5 Ekonomisk rapportering + skatteinbetalningar 
Skatter och avgifter är inbetalda? JA. 

Inför årsbokslutet är jobbet påbörjat och samarbetet med Lisa på SISU. 
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Vi har även ökat på några timanställda på personlig lön. Hoppas att vi kan öka på fler på den 

posten för att frigöra mer tid åt personalen till andra uppgifter. 

 

§ 6 Avrapportering av ansvarsområden 

§ 6.1 Banor (Gustaf, Eric) 
Fortsatt utredning kring SJ banorna. Leverantörsoffert ligger lite högt än så länge, och 

diskussioner pågår för att minska kostnaderna. 

Ansökan för skötselbidrag är inskickat. 

Nätstolparna på en bana i Stadsparken är klar och arbete pågår med den andra. Det ser ut 

att bli jättebra och kostnaderna blev mindre än om vi skulle tagit in grävmaskin och satt nya 

fundament. 

§ 6.2 Kommunikation, webb och sociala medier (Peter, Maria) 
Fler ska utbildas på Wordpress och nya hemsidan. 

§ 6.3 Tävling (Gustaf, Eric, Anders) 
Pandemin sätter stopp för det mesta. 

Vi filar på ett internt matchspel i brist på externa tävlingar. 

§ 6.4 Juniorsektionen (Jana, Elin) 
Julavslutningen genomfördes och det kom ca 20 stycken barn och ungdomar. Lyckat med 

mycket spel, fika och umgänge.  

§ 6.5 Veteraner/Senior (gruppspel, seriespel osv) (Peter, Eric) 
Seriespelet fortgår trots restriktionerna. 

§ 6.6 Event (Maria, Eric) 
Återigen skärpta restriktioner.  
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§ 6.7 Sponsring och marknadsföring (Eric) 
Jobbar med förnyelser av avtal. 

§ 6.8 Padel (Eric, Edwin) 
Vi hade årets första tränarmöte 4/1. 

§ 7 Information om verksamheten (Eric/Elin) 
Vi jobbar med schema och påfyllnad av grupper i både Padel- och Tennisverksamheten. 

§ 8 Frågor till Ekonomiska 
Fräscha tygskynken och ingångar till banorna.  

§ 9 Övriga frågor 
Dag för årsmöte 

Vi fastslår att årsmötet 2022 blir den 20/4. Årsbokslutet behöver vara hos revisorn 6 veckor 

innan så de hinner att gå igenom den. 

Nyanställningar 

Vi har anställt två nya medarbetare, Emil Broniewicz och Kasper Könyves från och med 1/1 

2022. De kommer ha sitt huvudfokus på tävlingsjuniorer i tennis men även andra grupper 

utifrån verksamhetens behov. 

§ 11 Nästa möte 

 2022-02-09 19:00 

§ 13 Mötet avslutas 

Mötet förklaras avslutat. 
 

 

 

 _____________________________   ___________________________  

Peter Liljenroth  Maria Bergman 

Sekreterare  Ordförande 

 

 

 

 _____________________________  

Gustaf Joachimsson 

Justerare 
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