
Styrelsemöte för Skummeslövs tennisklubb 2020-07-05 
Närvarande: Lise-Lotte Vejklint, Alf Nilsson, Matilda Selldén, Björn Bernsfelt, Olof Selldén, Sven 

Andrén, Richard Sandslätt, Eric Sjunnesson, Anita Petersson 

Val av protokollförare: Olof Selldén 

Val av justerare: Matilda Selldén 

Föregående protokoll: Inget att tillägga, justeras och läggs upp på hemsidan. 

Ekonomi: Anita Peterson informerade om något mindre intäkt från Skummeslövsspelen, men 

klubben har under första delen av året fått fler medlemmar och fler sponsorer än vanligt. Året ser ut 

att lämna positivt resultat. 

Tävlingar utöver Skummeslövsspelen: Sven redovisade möjlighet till ytterligare en tävling, tre 

klasser, fyra banor, fyra dagar - Sommartouren. Information bifogas protokollet. Svenska 

tennisförbundet var mycket positiva i samtalet enligt Sven.  

Blixtdubbel: Max Mennfort har lördagen 17/7, 14.00-17.00 styrt upp en gammal goding – då spelas 

Blixten! Max sätter upp skylt på anslagstavlan. Styrelsen är mycket positiv till evenemanget och 

bidrar så gott vi kan. Banor är redan bokade. 

Skummeslövsspelen: Banor som inte används kan nästa år släppas tidigare för spel. Önskvärt är att 

spelen genomförs efter midsommar, synka med Corem cup. Alf Nilsson tar med sig styrelsens och 

Peter Lincolns funderingar till tävlingsledningen att begrunda till nästa år. 

Padelbygget: Alf har varit i kontakt med Unisport, de kan inte leverera banor i år, dyra - 750 000 ink 

moms. 

Alternativ 2 valdes för placering. Se bifogat dokument. Padel total och Gräsmiljö undersöks av Alf och 

Eric. Så snart de hittat billigaste och bästa lösning har de styrelsens godkännande att skriva kontrakt.  

Markarbeten påbörjas vecka 34, före dess ska styrelsen ha röjt undan vegetationen som krävs. 

Verksamhetsplan: Richard beskrev sina tankar kring att ta fram en verksamhetsplan, förslagsvis en 

plan som sträcker sig 5 år och definierar bland annat klubbens värdegrund. Planen ska även 

förtydliga hur klubben jobbar med bland annat kommunikation, hur vi kan förlänga säsongen, 

tränings och tävlingsverksamheten, banor och anläggningen, kioskverksamheten och strategiska 

huvudområden (personer med unikt ansvar som rapporterar till styrelsen) med mera. Förslaget 

bifogas till protokollet. Tre arbetsgrupper föreslås: medlems och klubbverksamhet, tävlings och 

träningsverksamhet, banor och anläggning. Verksamhetsplanen ska vara en stående punkt på 

styrelsemöten. Idéer till verksamhetsplanen kan mailas till sandslattrichard@gmail.com. 

Rapport sponsorer: Björn har nästan dubblerat antalet sponsorer. Jobbar idogt vidare med att 

generera fler sponsorer. 

Övrigt: Banornas skick diskuterades. Håkan Gustavsson bjuds in för att kunna utveckla banorna på 

sikt. 

 

Nästa möte: 23/8, klockan 19.00 

 



Protokoll uppfört av Olof Selldén 

 

 

Ordförande:   Justeringsperson: 

 

 

Alf Nilsson   Matilda Selldén 


