
Styrelsemöte Skummeslövs tennisklubb 2022-01-23 

Plats: Digitalt möte via Teams 

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

Matilda Selldén, Olof Selldén, Eric Schunnesson 

1. Mötets öppnande och val av ordförande 

Olof Selldén öppnade mötet och valdes att i ordinarie ordförandes frånvaro agera 

ordförande. 

 

2. Dagordning 

Dagordningen godkändes 

 

3. Protokollförare 

Olof Selldén valdes till sekreterare 

 

4. Justeringsperson 

Matilda Selldén valdes till justeringsperson 

 

5. Föregående protokoll 

Inga synpunkter 

 

6. Ekonomi 

Kort uppdatering från Anita Petersson: år 2021 var ett bra år med mycket spelarintäkter. 

Genomförandet av att etablera två padelbanor innebar dock att klubben redovisar ett 

minusresultat för år 2021. 

 

7. Syfte med anläggningen 

Björn Bernsfelt har tagit fram ett förslag om hur klubben ska definiera anläggningens vision: 

 

Skummeslövs tennis och racketklubb är en ideell förening med 9 tennisbanor och 2 

padelbanor belägna i en unik skogsmiljö längst in i Laholmsbukten. Vår ambition är att 

erbjuda spel av tennis och andra racketsporter i en trivsam och genuin miljö som passar alla 

familjens medlemmar, från junior till veteran. Genom vår tränings, läger och 

tävlingsverksamhet vill vi även medverka till och stimulera intresset för racketsporter i alla 

åldrar. 

 

Styrelsen anser att det är en bra beskrivning och föreslår årsmötet att anta visionen. 

Önskvärt vore att få medlemmarnas åsikter och synpunkter på beskrivningen, så att styrelsen 

fortsätter att driva verksamheten i en riktning som gynnar klubbens medlemmar.  

 

8. Padelbanor 

Styrelsen accepterar enhälligt framarbetad offert från Padel Technologies Scandinavia AB. 

Anita Petersson skriver under avtalet, på styrelsens begäran då ordförande är bortrest, i 

egenskap av firmatecknare. Offerten avser två padelbanor, inklusive montage, färdigställda 

senast 2022-03-31, till en kostnad av 725 000 kr (ink. moms). 

 

9. Spel- och medlemsavgifter 2022 



Förslag om spel- och medlemsavgifter tas fram på nästkommande styrelsemöte. Styrelsen 

konstaterar att uthyrning av padelbanor kommer att påbörjas före årsmötet varför styrelsen 

sätter en tillfällig taxa, vid nästa styrelsemöte, att använda till dess att årsmötet slagit fast 

avgifterna. Årsmötet är 18/4, möjligheten att hyra en padelbana kommer att vara senast 

2022-04-01. 

 

10. Övrigt 

Styrelsen riktar ett särskilt tack till Per Selldén som varit behjälplig med att arbeta fram ett 

avtal mellan padelleverantör och klubben. 

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

Anita Petersson slutar som kassör varför klubben aktivt behöver arbeta för att hitta en 

ersättare. Valnämnden är väl informerad om Anitas beslut. 

 

11. Nästa möte 

27/2 klockan 10.00 förslagsvis via länk då det är sportlov och några av styrelseledamöterna är 

på annan ort. 

Vid protokollet 

Olof Selldén 

 

Mötets ordförande    Justeringsperson 

Olof Selldén    Matilda Selldén 


