
Styrelsemöte för Skummeslövs Tennisklubb den 26 maj 2021 
 
Tid: 19:00-21:00 
Plats: På anläggningen för Skummeslövs tennisbanor 
Närvarande: Richard Sandslätt, Matilda Selldén, Sven Andrén, Björn Bernsfelt, Anita Petersson, 
Alf Nilsson, Lise-Lott Vejklint, Olof Selldén 
 
 
1. Mötets öppnande  
 Klubbens ordförande Alf Nilsson förklarade mötet öppnat. 
 
2. Val av protokollförare 
 Olof Selldén utsågs till sekreterare 
 
2. Val av justerare 
 Matilda Selldén utsågs till justerare. 
 
3.  Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 
 
4. Föregående protokoll 

Alf Nilsson delegerade uppgiften att i klubbens stadgar snygga till dokumentet, det finns 
några streck och kosmetiska justeringar som behövs göras. Olof Selldén fick i uppgift att 
verkställa.   
Richard förtydligade ifrån föregående protokoll att föreslagen verksamhetsplan är 
medlemmarnas plan och att han axlar rollen som sekreterare för att skriva fram planen. Till 
nästa styrelsemöte tar Richard fram ett förslag till struktur för verksamhetsplanen. 

 
5.  Skummeslövsspelen 2021 

Alf informerade om att vid mötet hade åldersklasserna 12, 14, 16 och 18 börjat få in 
anmälningar. Övriga klasser avvaktar rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Till 
dags datum hade spelen ett 50-tal anmälningar. 

 
6.  Tengo, bollar och priser till Skummeslövsspelen 

Olof har sedan föregående styrelsemöte sökt kontakt med Patrik på Tengo, har i uppdrag att 
säkerställa att klubben kan köpa bollar till Skummeslövsspelen samt ställer frågan om Tengo 
kan sponsra med priser till vinnare i spelen. Cirka 300 rör uppskattades gå åt vid tävlingarna 
förra året. Inga beställningar görs före det att det är säkerställt att spelen går att genomföra. 
Olof ska även ta kontakt med Johan Ohlmarker på Wilson för att fråga efter sponsring eller 
fördelaktigt inköpspris av bollar. 

 
7. Padelfrågan, arrende, lokal utförare till markarbetet, extern aktör 

Under mötet diskuterades alternativet att förlägga två padelbanor på bana 9 eller att placera 
två padelbanor bredvid bana 9, i skogen. Olof informerade om att Calle Danielsson, Vd för 
Mellby bygg, varit behjälplig med att ta fram en offert för två pandebanor bredvid bana 9. 
Summan för att bygga bredvid var densamma som på bana 9. I båda fall ligger kostnaden för 
markarbetet på 500 000 kr inklusive moms. Styrelsen beslöt att förlägga padelbanorna 
bredvid bana 9. 
Alf och Olof redogjorde för förutsättningarna för att kunna arrendera mark bredvid bana 9. 
Per Selldén har på uppdrag av klubben förhandlat fram ett arrende på 1098 kvadratmeter 
med en årlig hyra av 100 kr/år. Arrendet sträcker sig 21 år framöver och kan därefter 
förlängas med 5 år i taget. Styrelsen beslöt att skriva ett avtal med berörd fastighet. 



Styrelsen diskuterade möjligheten att bilda ett bolag för att undvika moms vid byggande av 
padelbanorna. Anita Peterson hade undersökt för- och nackdelar med bolag och styrelsen 
konstaterade att över tid är det mer fördelaktigt att vara en förening då uthyrning av banor 
annars blir momspliktigt, något som drabbar klubbens medlemmar negativt.  
 
Anita redovisade även för hur mycket bana 9 varit uthyrd och vid hur många tillfällen som 
samtliga banor varit uthyrda. Styrelsen konstaterade att det är relativt få tillfällen då alla 
banor används men att det för medlemmarna ändå måste sägas vara mer positivt att kunna 
behålla bana 9 än att ta bort den om det inte innebär en ekonomisk förlust. 
 
Styrelsen beslutade om att låna 900 000 kr av Laholms sparbank. Alf och Anita fick i 
uppdrag att träffa banken före nästa styrelsemöte för att förbereda inför låntagandet. 
 
Alf fick i uppgift att undersöka möjligheten att få bidrag till uppförandet av padelbanorna.  
 
Olof och Eric Schunnesson hade inför mötet varit i kontakt olika padelleverantörer, till 
exempel Jubo Padel, Portico Sport och Gräsmiljö AB. Priset för två banor ligger på 625 000 
– 720 000 kr beroende på leverantör och vilken utrustning som ska ingå.Färgen på mattan i 
padelbanorna ska vara orange och av den krulliga typen. Bantypen ska vara av den robustare 
typen för längre hållbarhet. Av de aktörer som finns tillgängliga i Sverige är tidigaste 
leverans av banor vecka 31.  
 
Styrelsen beslöt att börja med bank och finanser, därefter skriva avtal med markentreprenör 
följt av beställning av banor. 

 
8. Ekonomi 

Anita informerade om klubbens kassa och berättade även om hur tidigare år sett ut. 
 
9.  Personal till kiosk och banor 

Lise-Lott och Anita har rekryterat kioskpersonal inför sommaren och bedömer att klubben är 
redo för en ny säsong.   

   
10. Övrigt:  

Björn utsågs till att vara klubbens kontaktperson gällande sponsorer.  
 
Det kommer att genomföras en utbildning inför Skummeslövsspelen där några av 
styrelseledamöterna kommer att förberedas för att kunna vara behjälpliga med spelen. 
 
Under sommaren fördelades arbetet med att se till anläggningen och kioskverksamheten.  
Vecka 24 och 25 får styrelsens en kväll var då trycket är högt då. Övriga veckor enligt 
nedan: 
V 26 Matilda 
V 27 Richard 
V 28 Sven 
V 29 Alf 
V 30 Björn 
V 31 Olof 

 
11. Nästa möte: 

2021-06-07, klockan 19.00 på tennisstadion 
 
 



Protokoll uppfört av Olof Selldén 
 
 

 
 Ordförande:            Justeringsman: 
 
 Alf Nilsson             Matilda Selldén 


