
Styrelsemöte 2021-10-31 

Plats: Sockerbagaren i centrala Skummeslövsstrand 

Närvarande: Lise-Lotte Vejklint, Anita Petersson, Alf Nilsson, Björn Bernsfelt, Sven Andrén, Richard 

Sandslätt, Matilda Selldén, Olof Selldén 

1. Mötets öppnande 

Alf Nilsson öppnade mötet 

2. Protokollförare 

Olof Selldén valdes till sekreterare 

3. Justeringsperson 

Matilda Selldén valdes till justeringsperson 

4. Föregående protokoll 

Inga synpunkter 

5. Ekonomi 

Ytterligare några fakturor att vänta. Resultatet kommer för året att vara negativt då 

investeringen för markarbete för padelbanorna tas på årets resultat. I framtida 

resultaträkningar ska uthyrning av tennis och padel särredovisas. Glädjande för året var de 

stora intäkterna för spelavgifter.  

6. Samarbete med Båstad tennisklubb. 

Richard träffade Håkan Gustafsson för en fördjupning av banornas kvalité och fick ytterligare 

råd för hur skötsel och investeringar kan förbättra anläggningen. I mångt och mycket sköts 

anläggningen väl, förbättringar har främst att göra med bevattning under torrperioder, 

rätning av linjer. Bedömningen från Håkan var att banorna i dagsläget inte behöver läggas 

om. Vid grindarna ska klubben sätta upp en informationsskylt där spelarna uppmanas att 

vattna efter behov. Ytterligare åtgärder gällande daglig drift kommer att vidtas.  

Samarbetet med Båstad Tennisklubb är gott och Skummeslövstennisklubb fortsätter att 

samarbeta. 

7. Spel- och medlemsavgifter 2022 

Alf tar fram förslag på spel- och medlemsavgifter till 2022. För året tillkommer padelavgifter, 

Alf kollar även om spelavgifterna för juniorer kan justeras, likaså avgift för icke medlemmar. 

8. Leverantör av padelbanor 

Finns flera leverantörer som ligger inom ett spann på 100 000 kr, mellan 600-700 000 kr. 

Under november månad beställs banorna.  

9. Verksamhetsplan 2022-2026 

Richard tog de stora dragen kring tanken med en aktiv verksamhetsplan. Definiering av vad 

klubben riktar sig mot (vem är vi till för? tävlingsanläggning eller familjeanläggning?), 

organisering osv. Alf och Richard kommer med förslag till våren kring utveckling av 

verksamhetsplanen. 

10. Uppföljning sommartouren 

Ansökan för att arrangera sommartouren sker i december. Funderingar fördes kring om 

touren tillhör klubbens kärnverksamhet och målgrupp.  

11. Banskötare 2022 

Alf kollar upp möjlighet till bidrag för personal. 

12. Rapport sponsorer 

Björn tar kontakt med Södra Hallands Kraft kring sponsring, finns även andra möjligheter. 

13. Hemsidan 



Eric och Björn fortsätter samtalet kring hur hemsidan kan utvecklas. Söndrum har ny hemsida 

som skulle kunna vara en inspiration. 

 

14. Övrigt 

Björn får i uppgift att annonsera om klubbens möjlighet för träningsläger, inte bara i Svensk 

Tennis, utan även motsvarigheten i Norge och Danmark. 

 

Skummeslövsspelen preliminärbokas till 27/6 2022, tennisskolan 4/7 2022. 

 

15. Nästa möte 

28/11 klockan 10.00 på sockerbagaren. Mötet avser främst beslut kring deltagande i 

Sommartouren. 

 

Vid protokollet 

Olof Selldén 

 

Ordförande     

Alf Nilsson 

 

Justeringsperson 

Matilda Selldén 


