
Styrelsemöte SkummeslövsTennisklubb 2022-06-19 

Närvarande: 
Lise-Lotte Vejklint, Alf Nilsson, Matilda Selldén, Björn Bernsfelt, Richard Sandslätt, 
Sven Andren, Bibbi Schunnesson


Val av justerare: Matilda Selldén


Föregående protokoll: Inget att tillägga


Ekonomi: Vi har bara data fram till den 15/6. 

Intäkter: Tennis: Intäkterna har en positiv trend.

Vi har haft ökad intäkter från vår lägerverksamheten men här finns en potential 	 	
till lite högre avgifter för nästa år då vi har klart lägre priser än 		 	 	 	
andra jämförbara klubbar.

SkummeslövsSpelen har fler startande än förra året

Sponsorintäkterna högre än förra året.

Medlemsintäkterna har en positiv trend


Padel:  Intäkt från paddelbanorna lägre än budgeterat än så länge.


Kostnader: Under våren har vi bland annat uppdaterat några av våra tennisbanor 
med nya nätstolpar, justerat linjer på ett antal banor allt för att bibehålla vår höga 
kvalitet.

Vidare har reparation/uppdatering av elsystemet genomförts.

Kostnader för elförbrukning har varit hög, beroende på ökade kostnader för 
uppvärmning av varmvatten i duschar mm. Richard kommer att undersöka om en 
värmepump lösning skulle kunna ge lägre kostnader än nuvarande direktel.


SkummeslövsSpelen: 
Styrelsemedlemmarna uppmanas att hjälpa till under tävlingen som ”Matchledare”. 
Alf organiserar tidsplanen.


Vår anläggning  
Under sommaren behövs viss support för aktiviteter av typ ”Hålla rent i 
omklädningsrum” mm. Kioskpersonalen kan delvis göra detta men en viss extra 
hjälp kan behövas, Lise-Lotte samordnar.


Kioskverksamheten har idag fortfarande viss kontantverksamhet, men till 2023 
skall vi vara helt kontantfritt.




Medlemsenkät: 
En viktig del i vårt arbete är att lyssna på våra medlemmar och ta in deras 
synpunkter om vår verksamhet.

Till hösten kommer vi därför att genomföra en sådan enkät för att öka vår 
kommunikation med våra medlemmar.


Sponsorverksamheten 
Intäkterna från våra sponsorer har haft en positiv trend. Vi diskuterade hur vi kan 
aktivera våra sponsorer med t.ex kostnadsfria bantimmar el.dyl. Björn fick 
uppdraget att komma med ett förslag till nästa styrelsemöte.


Övrigt: 
Tennis: Tennisskolan, Max Mennfort har annonserat att han vill avsluta sitt arbete 
med tennisskolan till nästa säsong. Tennisskolan är en viktig del i vår 
medlemsrekrytering och framtida tävlingsverksamhet. Frågan är hur vi kan driva 
denna verksamhet vidare utan Maxs deltagande.

Beslut togs att ha ett första möte med Max för att diskutera framtiden.


Blixtturnering: den 23/7 genomför vi en blixtturnering som leds av Max.


Padel: Styrelsen känner en viss oro för att padelverksamheten inte kommer att få 
den omfattning som är budgeterat för året. Det krävs att vi sprider mer information 
om våra banor i omgivande närorter. Björn fick uppdraget att ta fram ett anslag 
(klart) som kan placeras på strategiska ställen. Lise-Lott och Richard tar ansvar för 
distributionen av anslaget.

Vidare måste vi aktivera den Facebookgrupp som var väldigt aktiva när vi tog 
beslutet att investera i våra paddelbanor. Bibbi utsågs att driva denna fråga.


Vid protokollet:


Sven Andren


Mötets ordförande

Alf Nilsson


Justeringsperson

Matilda Selldén


