
 

 

Styrelsemöte för Skummeslövs Tennisklubb den 20 april 2021 
 
Tid 19:00-21:00 
Zoom möte 
 
Närvarande: Olof Selldén, Richard Sandslätt, Matilda Selldén, Sven Andrén, Björn Bernsfelt, 
Anita Petersson, Per Selldén, Alf Nilsson, Lise-Lott Vejklint 
 
Till styrelsemötet hade Anita Peterson, Alf Nilsson och Lise-Lott Vejklint bjudits in då de har god 
kännedom om klubbens verksamhet och löpande drift. Per Selldén bjöds in då han har ett gott 
kontaktnät med personer inom bygg- och padelbranschen. Dessa personer var ej delaktiga i beslut 
fattade av styrelsen men fungerade som expertstöd.  
 
1. Val av sekreterare.  
 Sven utsågs till sekreterare. 
 
2. Ändring i stadgarna 

Den ändring ”Tennis och andra racketsporter” i stadgarna som röstades igenom vid ordinarie 
årsmöte 2020 måste publiceras på vår hemsida. 
Stadgarna behöver moderniseras och uppdateras, framförallt hänger inte stadgarna med i vår 
digitala era. Styrelsen ska ge förslag till ändringar till årsmötet 2022. 

 Björn utsågs att ordna detta så snart protokollet från årsmötet är godkänt. 
 
3.  Träningsläger och Skummeslövsspelen 

Peter Lincoln ansvarar, som tidigare, för administrationen kring lägerverksamheten och 
ombeds att vara behjälplig med Skummeslövsspelen. Detta inkluderar inköp av bollar, priser 
mm. Peter har detta uppdrag till dess att han informerar styrelsen att han inte längre önskar 
att hantera uppdragen. 

 
4. Verksamhetsplan 2022-2026 
 Rickard Sandslätt presenterade en första utkast av en framtida Verksamhetsplan. 
 Planen skall ge föreningens bild av SKT’s framtida utveckling avseende: 
 -Värderingar: 
 -Anläggningen: banor, byggnader mm 
 -Kommunikation: internt o externt 
 -Ekonomi: 
 -Klubbverksamhet: kiosk/café 
 -Träningsläger och tävlingsverksamhet 
 -Sponsorer och partners 
 -mm  
 Syftet är att förenkla styrelsen arbete, förbättra kommunikation och delaktighet hos  
 STK´s medlemmar samt framför allt utveckla verksamheten. 
 Rickard ansvarig att ta fram ett förslag. Skall ingå som en stående punkt i   
 kommande styrelsemöten. Ambitionen är att ha en färdigt plan klar till årsmötet 2022. 
  
5.  Föreningsråd Laholm 
 Björn föreslog att låta Föreningsrådet i Laholms kommun sköta klubbens   
 ekonomi inkl årsredovisning presenterades och beslut togs att från och med 2022  

genomföra detta. Ett bra sätt att knyta an till Laholms kommun och de 23 klubbar som redan 
i dag köper denna tjänst. 
Syftet är att förenkla kassörens arbete och detta till samma kostnad som i dag. 

 För 2021 kommer Anita Peterson föreslås fortsätta i sin nuvarande roll som klubbens kassör. 



 

 

 
6.  Kioskverksamheten 
 Rickard och Björn har gjort en preliminär undersökning för att identifiera externa  

leverantörer till vår kioskverksamhet. Maxi i Mellbystrand och Signes i Vallberga var 
positiva. Ett annat alternativ är att identifiera en grossist som kan leverera 2 gånger i veckan. 
Syftet är att förenkla kassörens och kioskpersonalens arbete samtidigt som utbudet till 
medlemmar och besökare ökas. 
Anita och Lise-Lott undersöker vidare, Matilda sa sig också vara villig att hjälpa till om så 
önskas. 
Bollar och ev rackettillbehör till försäljning i kiosken i sommar diskuterades. Olof tar 
kontakt med Tengo för inköp och eventuell rabatt. 

 
  

Tävlingsbollar skänks till tennisskolan. De bollar som tennisskolan inte önskar går till 
försäljning i kiosken. Ordförande tar kontakt med Max Mennfort som ansvarar för 2021 års 
tennisskola. 

  
 Bemanningen i kiosken under sommaren: Anita ansvarar för att två sommarlediga  

ungdomar anställs för att driva kioskverksamheten, bemanningen kan behöva kompletteras 
med ytterligare någon person. Lise-Lott och Anita gavs mandat att genomföra de 
rekryteringar som behövs. 
Under Skummeslövsspelen ska kiosken utöka sortimentet med exempelvis frallor, korv och 
bröd. Antingen får personalen förbereda maten eller så köper klubben in färdiga produkter. 
Olof kollar med Laholms kommun vilka tillstånd som behövs och Lise-Lott och Anita köper 
därefter in de varor som de bedömer är önskvärda.  
 
Under punkten kom även bemanning av banskötare på tal. Det kan finnas behov att ha 
banskötare i sommar, det finns inga rekryterade ännu. Lise-Lott, Alf och Anita bedömde det 
förhållandevis enkelt att få tag på duktiga ungdomar.  

 
7. Kallelse till extra årsmöte. 

Ett extra årsmöte krävs för att tillsätta de styrelseplatser som är vakanta. Fyllnadsvalet är 
den enda punkt som kommer att tas upp på det extra årsmötet. Valberedningen har arbetat 
fram förslag till de vakanta posterna. 
Annonsering till medlemmar bör gå ut som ett e-mail till alla. Alf har e-mail adresser till 
utskicket. Annonsering i lokal tidning måste göras enligt stadgarna minst sju dagar före 
mötet. Olof ansvarar för utskick och annonsering. 

 
8. Nyhetsbrev 

Björn föreslog att klubben ska vara mer aktiv med information till medlemmarna, och skicka 
ut nyhetsbrev med jämna mellanrum. Förslaget ansågs bra och styrelsen ska hädanefter vara 
mer aktiv med utskick. 

 
9.  Information om padelbyggnation  

Olof har varit i kontakt med den leverantör som tidigare styrelse förordat, Portico Sport. 
Företaget informerade att den offert de lämnat måste justeras bland annat på grund av höjda 
stålpriser och att banorna tidigast kan levereras vecka 30. 
Per presenterade resultatet av sina kontakter med en potentiell byggfirma, 
Padelentreprenör aktiv i Höganäs och fastighetsägaren öst om klubbens anläggning (vid en 
ev lokalisering i skogen öster om bana 9). 
Tomtägaren till marken öster om bana 9 är beredd att arrendera ut 1000 m2 till klubben med 
ett 10 års arrende, med möjlighet till förlängning 5 år i taget. Arrendekostnad som 



 

 

diskuterades med fastighetsägaren uppgavs preliminärt vara 500 kr/år. Fastighetsägaren är 
villig att så snart klubben är redo ta fram ett avtal. 
Mötet diskuterade dels hur mycket intäkter bana 9 årligen ger samt hur mycket dyrare 
grundläggningen blir på banan och öst om banan 9. Per erbjöd sig ta två priser av 
markentreprenör, ett pris för anläggning på bana 9 och ett bredvid. 
En fördel som ett eventuellt arrende på 1000 m2 är att klubben har möjlighet att bygga 
ytterligare en padelbana, utöver de två som planeras, beroende på ekonomiska möjligheter 
och intresse för padelspel. 

   
   
10. Övrigt:  

Det beslöts att bjuda in till ett ”arbetsmöte” med nya och gamla styrelsemedlemmar plus 
övriga medlemmar. Arbetsmötet skall hållas prel. 15/5, från klockan 9-14. Uppgiften är att 
bl.a. städa och snygga till anläggningen men också att få igång en konstruktiv diskussion 
med medlemmarna. Kaffe och frallor kommer att serveras. 
 
 
Protokoll uppfört av Sven Andrén 

  
 
 
 
 Ordförande:            Justeringsman: 
 
 Olof Selldén             Richard Sandslätt 


