
Protokoll fört vid extra årsmöte med Skummeslövs Tennisklubb den 11 juli 

2019. 

Plats: Tennisstadion 

Närvarande: 27 röstberättigade medlemmar 

 

1. Ordföranden; Alf Nilsson, öppnade mötet och hälsade välkommen till detta extra 

årsmöte. 

Röstlängd upprättades och fastställdes till 27 röstberättigade medlemmar. 

 

2. Alf Nilsson valdes till mötesordförande och Claes-Göran Bertilsson till sekreterare. 

 

3. Till justerare och tillika rösträknare valdes Ingrid Sturén och Marie-Louise Knutsson. 

 

4. Mötet ansågs i stadgeenlig ordning utlyst. 

 

5. Den upprättade dagordningen fastställdes. 

 

6. Anläggning av padelbanor – Styrelsen för klubben har förslag att bygga 2 padelbanor 

och göra anläggningen mer komplett och modern. För detta föreslogs att anlägga 

padelbanorna på nuvarande tennisbana 2. 

Efter omröstning blev det majoritet för styrelsens förslag med 15 röster för och 12 

röster mot.  

Till det extra årsmötet har inkommit en skrivelse undertecknad av tre medlemmar, 

Sven Pewe, Stefan Sundgren och PA Bergman, som vill ha ett antal frågor besvarade 

som rör finansiering, ianspråktagande av mark och vilken påverkan detta skulle få på 

tennisverksamheten och tennisspelande medlemmars och tennisspelande gästers 

tillgänglighet och ekonomi. 

Stefan Wendt redogör för det arbete som gjorts för att få fram vederhäftiga 

underlag/offerter. Mötesdeltagarna får ta del av offerterna i sammanfattning och de 

ekonomiska beräkningarna som är gjorda. Det har gjorts research bland andra 

klubbar som bedriver padelverksamhet vad avser beläggning och ekonomi m.m. 

Att anlägga två padelbanor beräknas till ca 1,3 milj. kronor. 

Laholms Sparbank har beviljat lån på 1,1milj. kronor för byggande av padelbanorna. 

Sparbanksstiftelsen i Laholms Sparbank har beviljat 30 000 kr för upprustning av 

anläggningen och att bygga två padelbanor. 

Laholms kommun har meddelat att det inte krävs bygglov för att anlägga två 

padelbanor.  



Att ta i anspråk en bana är 12% av banbeståendet. Nuvarande beläggning på 

tennisbanorna är ca 40%.  

Svar på frågor från brevställarna  

Styrelsen anser att tillskott av padel kompletterar verksamheten och höjer statusen 

på anläggningen och gör den mer modern. Många idag spelar både padel och tennis 

och det gör att blir mer liv och rörelse på anläggningen. I de ekonomiska kalkyler som 

är upprättade kommer padelverksamheten bli självbärande och så småningom 

generera vinst. Att anläggningen har 8 banor till förfogande till alla som vill spela 

tennis anser styrelsen fullt tillräckligt med tanke på beläggningen.  

Ett antal alternativ har diskuterats och utretts så tillvida att markförhållandena har 

övervägts, närheten till grannar och att det blir en fördyrning att lägga på annan mark 

än en bana. Vi har diskuterat med entreprenörerna som lagt offerter som i något fall 

varit på plats och okulärt besiktigat anläggningen.  

Tanken är att det inte skall drabba tennisverksamheten ekonomiskt utan istället 

tillföra ekonomi på lite sikt. Tanken är att padel, enligt styrelsen, ska vara en 

integrerad del i klubbverksamheten och inte vi och dom. Budget/kalkyler är ju 

beräkningar som aldrig kan garanteras. 

 

Tuffa och intensiva diskussioner kring ovanstående följde för och emot i de olika 

frågorna. Någon enighet kunde inte uppnås hur situationen som uppstått skall lösas 

upp. Förslag kom om återremiss till styrelsen för ytterligare kompletteringar och fler 

underlag och möjliga alternativ.  

Styrelsen får hantera frågan vidare och återkomma.  

 

7. Någon omröstning ang. stadgefrågan genomfördes inte. 

 

8. Mötets upplöstes och ordföranden tackade för visat intresse. 

 

 

 

Vid pennan 

 

 

 

Claes-Göran Bertilsson Ingrid Sturén  Marie-Louise Knutsson 

 

  

 


