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Dagordning 

§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande förklarar mötet öppnat. 

§ 2 Fastställande av dagordning – Övriga frågor 
Inga övriga frågor.  

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

§ 4 Val av justerare 
Till justerare valdes Anders.   

§ 5 Ekonomisk rapportering + skatteinbetalningar

 

Skatter och avgifter är inbetalda. Årsbokslutet är klart och signerat.  

§ 6  
 

§ 7 Avrapportering av ansvarsområden 
 

§ 7.1 Banor (Gustaf, Eric) 
Städdagen genomfördes den 2/4 och vi kom långt med utebanorna inför utomhussäsongen. 

SJ-banorna är fortsatt under upprustning. Vi behöver inte betala arrende för SJ-banorna 

under 2022.  

§ 7.2 Kommunikation, webb och sociala medier (Peter, Maria) 
Vi har nyttjat sociala medier mer för att visa upp våra spelare och våra aktiviteter, t.ex. i 

samband med SM-resan i Göteborg under vecka 14.  

§ 7.3 Tävling (Gustaf, Eric, Anders) 
Vi har åkt iväg med 9 tennisspelare på Junior-SM i Göteborg. Det var en väldigt lyckad resa  

och ett lyckat läger Vecka 26 planeras ett träningsläger till Kalmar fredag-lördag. 29 april-1 

maj spelas Örebro Cup Outdoor. I skrivande stund har vi 90 starter.  

§ 7.4 Juniorsektionen (Jana, Elin) 
Ett flertal juniorer var funktionärer under Handelsbanken mini-midi-maxi-junior Open. Det är 

roligt att se att medlemmar ställer upp för klubben och stöttar under tävlingar och 

evenemang.  

Örebro TK deltog i Svenska Tennisförbundets Barn-och ungdomskonferens på Våffeldagen.  
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§ 7.5 Veteraner/Senior (gruppspel, seriespel osv) (Peter, Eric) 
Vi har anmält 2 veteranlag till uteserien, samt våra seniorlag. Veteranlagen har gjort väl ifrån 

sig i uteserien säsongen 21/22. Champions League har dragit igång.  

§ 7.6 Event (Maria, Eric) 
Gentlemans Night går av stapeln 23 april och Ladies Night den 7:e maj.  

§ 7.7 Sponsring och marknadsföring (Eric) 
Handelsbanken fortsätter att stödja barn och ungdomar med deras sponsring av 

Handelsbanken Open.  

§ 7.8 Padel  
Padelverksamheten är igång och går bra.   

§ 8 Information om verksamheten (Eric/Elin) 
 

§ 9 Frågor till Ekonomiska 
 

§ 10 Övriga frågor 
Inga övriga frågor.  

§ 11 Nästa möte 
 2022-04-20 

§ 13 Mötet avslutas 

Mötet förklaras avslutat. 
 

 

 

 _____________________________   ___________________________  

Jana Savlohti   Maria Bergman 

Sekreterare  Ordförande 

 

 

 

 _____________________________  

Anders Svensson  

Justerare 
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