
Styrelsemöte Skummeslövs tennisklubb 2022-09-10 

Plats: Sockerbagaren 

Närvarande: Lise-Lotte Vejklint, Björn Bernsfelt, Sven Andrén, Matilda Selldén, Olof Selldén, Alf 

Nilsson 

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 

Flaggorna längs Norra Kustvägen har tagits ner, sätts upp till våren igen. 

 

6. Ekonomi 

Ekonomi för året ser ut att ge ett visst överskott. I stora drag har uthyrningen av 

tennisbanorna och padelbanorna varit bra, Skummeslövsspelen gav något större intäkt än 

föregående år. Lägerintäkten var något större än tidigare år. 

 

Mötet diskuterade även om försäkringsavtalet behöver uppdateras efter byggnation av 

padelbanor. 

 

Kostnaden för el har fördubblats under 2022. Richard får i uppdrag att se över alternativ för 

att sänka elkostnaden, exempelvis varmvattenberedare och ventilation. 

 

Den årliga avgiften till Svenska tennisförbundet är oklar, Bibbi ombeds att se över hur 

kostnaderna är fördelade mellan åren. 

 

Önskemål är att få redovisat antalet spelade timmar tennis respektive padel per månad. 

 

7. Timkostnader för tennis, padel, träningsläger och medlemskap 

För att nå målbilden av att Skummeslövs tennisklubb är en anläggning som fokuserar på 

familjen diskuterades möjligheten att justera priserna för juniorer. Vi ser även ökade 

kostnader för grus, el och större investeringar i anläggningen, varför en ökning för seniorer 

på 20 kr ses som rimlig.  

Inför årsmötet föreslogs följande avgifter: 

Tennis: Junior 40 kr/h, medlem 80 kr/h, icke medlem 180 kr/h 

Padel: Medlem 200 kr/h, icke medlem 300 kr/h, juniorer diskuterades inte. 

Medlemskap: Juniorer  

 

8. Banskötare 2023 



Micke är fortsatt intresserad av att arbeta på tennisanläggningen. För att framtidssäkra 

banskötseln för styrelsen diskussioner om fler lösningar, bland annat genom Föreningsrådet i 

Laholm.  

  

9. Framtidsplan 2022-2026 

I Richards frånvaro avvaktar vi med punkten. 

 

10. Sponsorer 

Avgifterna ses över till nästa år, idag är de låga i relation till de timmar som sponsorerna 

ersätts med. 

 

11. Övrigt  

Minitennisbana tas upp vid nästa styrelsemöte, även tennisskolan.  

Kioskverksamheten är svår att driva. Styrelsen samlar idéer, alla förslag välkomnas! 

 

12. Nästa möte 

Ordförande kallar till nytt styrelsemöte den 15 oktober 2022. 

 

13. Avslutning 

Ordförande tackade för mötet. 

 

Vid protokollet 

Olof Selldén 

 

 

 

Mötets ordförande    Justeringsperson 

Alf Nilsson    Matilda Selldén                                                                                                                


