
Styrelsemöte Skummeslövs tennisklubb 2022-10-15 

Plats: Skoskumsgården 

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

Nilsson, Bibbi Schunesson, Richard Sandslätt 

1. Mötets öppnande och val av ordförande 

Alf Nilsson valdes till ordförande. 

 

2. Dagordning 

Dagordningen godkändes efter tillägg. 

 

3. Protokollförare 

Olof Selldén valdes till protokollförare. 

 

4. Justeringsperson 

Matilda Selldén valdes till justeringsperson. 

 

5. Föregående protokoll 

Diskussion om prissättning av medlemskap och timpris föranledde en ny punkt på 

dagordningen. I övrigt lades protokollet till handlingarna. 

 

6. Ekonomi 

2022 var ett år med betydligt högre intäkter för lägerverksamhet. Klubben inväntar 

fortfarande en faktura för kostnaden för el i samband med byggnation av padelbanor. 

Ökade kostnader för el under året på grund av högre elpris. Elkonsumtionen är jämförbar 

med tidigare år. 

Efter bokslutet för året och efter översyn av verksamhetsplanen tas ett beslut på hur årets 

överskott ska placeras. 

Försäkringen ses som dyr och otydlig kring vad den innehåller. Bibbi ser över om klubben kan 

få en mer fördelaktig försäkring. 

 

7. Timkostnader för träningsläger. Samverkan med hotell etc.  

Klubben fortsätter att samverka med Solstickan. Björn samtalar med Cecilia på 

Solstickan. 

Förslag till kostnad för timpris för träningsläger sätts till 120 kr/h. Under 2022 var 

kostnaden 90 kr/h försäsong och 110 kr/h högsäsong. Säsongsvariationerna föreslås 

att tas bort. 

 

8. Banskötsel 2023 

Säsongen 2023 har vi inte längre tillgång till tidigare års banskötare. Alf tar kontakt 

med föreningsrådet för samtal om vårens iordningställande av banorna. Klubben ser 

ett utökat behov av att anställa ungdomar under sommaren för att drifta banorna. 

 

9. Framtidsplan 2022-2026 



Rikard skickar ut Framtidsplanen till styrelsen för att på nästa styrelsemöte ta beslut 

om den. 

 

10. Vad kan vi göra för att minska på elanvändningen, ytterbelysning, sponsortavla m 

m. 

Den årliga förbrukningen av el är ca 18000 kWh. För att förstå var klubbens stora 

förbrukning kommer Alf att ta kontakt med Energirådgivningen och eventuellt även 

Södra Hallands kraft. Även utomhusbelysningen ska bytas ut till Led där det är möjligt. 

Bibbi skickar ut historisk förbrukning till styrelsen. 

 

11. Skummeslövsspelen 2023 

Samma upplägg som under 2022. 

 

12. Tennisskolan 2023 

En ny tränare tar över verksamheten från familjen Menfort. Tränaren är 

hemmahörande i klubben Hellas. 

 

13. Minitennisbana 

Efter stora investeringar under 2022 väntar klubben med att investera i en 

minitennisbana och väver in den verksamhetsplanen där kommande års investeringar 

ska redovisas. 

 

14. Redovisning av antal spelade timmar, tennis och padel 2023. 

Sven gör en sammanställning till nästa års styrelsemöte. 

 

15. Styrelsemiddag 

På förslag är en middag i all enkelhet, i november månad. 

 

16. Kioskverksamheten 

Kioskverksamheten är svår att driva, Lise-Lotte som tidigare hållit i driften av 

kioskverksamheten kommer inte att vara en del av styrelsen 2023 varför klubben får 

fundera på hur kiosken ska fungera. 

 

17. Sponsorer, vad ska sponsorerna betala? 

Sponsoravgiften föreslås höjas från 2000 till 3000 kr till år. Ersättningen är 10 timmar 

gratis spel. 

 

18. Arrangerande av tennispokalen 

Richard berättade om erfarenheten från sommarens SO-Tour som han och Stefan 

Sundgren arrangerade. Det är en administrationstung tävling enligt Richards 

erfarenhet. Det kom inte några barn från närområdet varför Richards analys är att det 



är svårt att se vinsterna för klubben att arrangera igen då mängden administration är 

större än mervärdet av tävlingen. Tävlingen var uppskattad av de tävlande. Klubben 

beslöt att inte söka för 2023. 

 

19. Timpriser 

Familjerabatt kom på förslag och Alf kommer med genomtänkt förslag till nästa 

möte. 

 

20. Övrigt 

 

21. Nästa möte  

 

Lördagen 12 nov. kl.10.00, Skoskumsgården 

 

22. Avslutning 

Ordförande tackade för mötet. 

 

Vid protokollet 

Olof Selldén 

 

 

 

Mötets ordförande    Justeringsperson 

Alf Nilsson    Matilda Selldén                                                                                                                


