Styrelsemöte Skummeslövs tennisklubb 2022-02-27
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
Alf Nilsson valdes till ordförande.
2. Dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Protokollförare
Olof Selldén valdes till protokollförare.
4. Justeringsperson
Matilda Selldén valdes till justeringsperson.
5. Föregående protokoll
Lades till handlingarna.
6. Ekonomi
År 2021 gjorde klubben ett positivt resultat på 155 239 kr. 479 000 kr är till 2022-02-27
nedlagt på padelbanorna.
7. Tennispokalen 21 maj
Under en helg i maj kommer Svensk Tennis arrangera ett evenemang för åldrarna 10-12 år.
Arrangemanget varar i 4 timmar och syftar till att fler barn ska hitta tennisintresset. Richard
marknadsför och hjälper till att genomföra evenemanget.
8. Skummeslövsspelen 25 juni – 3 juli
Anmälan till spelen påbörjas i mars. En ny klass för 11-åringar föreslås att införas med en
enklare boll. Syftet är att få fler att prova på tennis.
9. Bokningsläget träningsläger
I dagsläget har klubben ca 400 timmar bokade träningsläger. Björn och Richard gör en drive
för att locka fler klubbar att hitta till Skummeslöv, Norge och Danmark nämndes särskilt.
10. Lönebidragsanställning av banskötare 2022
Anställningen varar mellan 15 mars till 15 oktober. Alf, Sven och Richard samlar frågor som
behöver lösas på anläggningen under säsongen.
11. Ansvarig för kiosken och personal till kiosken 2022
Lise-Lotte och Alf träffar de som sökt sommarjobb som ett första steg inför sommarens
kioskverksamhet. Vid nästa styrelsemöte beslutas hur kiosken ska drivas under sommaren.

12. Föreningsrådet, omfattning mm
Vid nästa styrelsemöte tas frågan om hur vi går vidare med Föreningsrådet upp för beslut.
Föreningsrådet kan underlätta för klubbens kassör men inte ersätta funktionen.
13. Medlemspriser och spelavgifter 2022, tennis och padel
Förslag till årsmötet kring medlemspriser och spelavgifter:
Medlem senior: 300 kr
Medlem junior: 150 kr
Timavgift tennis medlem: 60 kr
Timavgift tennis icke medlem: 180 kr
Timavgift padel medlem: 200 kr
Timavgift padel icke medlem: 250 kr
Eric undersöker prissättning för 90 minuterspass för Padel.
14. Tennisskola 2022
Även i år kommer Max Mennfort med familj att arrangera tennisskola, under veckorna 28-30.
6 banor reserveras under förmiddagen enligt önskemål från Max.
15. Placering av minitennisbana
Klubben har fått bidrag till en minitennisbana, arbetet med placering och att ta in offerter
under sommaren.
16. Uppsägningar styrelseledamöter
Anita Petersson slutar och ingen ersättare har hittats. Valberedningen har bett om hjälp att
söka efter ny kassör.
17. Årsmöte 2022 – 04 – 18, klockan 10.00
Årsmötet föreslås att genomföras i större lokal, till exempel på Sockerbagaren. Minst tre
veckor före mötet skickas kallelse till medlemmar och anslag sätts upp vid tennisbanorna
samt på hemsidan.
18. Övrigt
Skummeslövs tennisklubb kommer att byta namn till Skummeslövs tennis- och racketklubb.
Padelbanorna invigs i samband med årsmötet.
Padelrack ska finnas att hyra i kiosken.
19. Nästa möte
Alf kallar samman till nytt årsmöte.
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