
Styrelsemöte Skummeslövs tennisklubb 2022-11-12 

Plats: Skoskumsgården 

Närvarande: Lise-Lotte Vejklint, Björn Bernsfelt, Sven Andrén, Matilda Selldén, Olof Selldén (via länk), 

Alf Nilsson, Bibbi Schunesson, Richard Sandslätt, 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 

Året innebar en ökade intäkter för klubben, främst tack vara träningsläger och ökade 

spelarintäkter. Kvarvarande fakturor handlar om installation av belysning till padelbanorna. 

Det är därför svårt att redan i november bedöma slutligt resultat. Styrelsen avvaktar med att 

ta beslut kring hur det tillkomna kapitalet ska förvaltas. Diskussioner fördes huruvida klubben 

ska påskynda avbetalningen av lånet som togs i samband med uppförandet av padelbanorna 

eller om ytterligare investeringar i befintlig anläggning krävs. 

 

Styrelsen diskuterade även framtida banskötsel och vilka kostnader klubben har haft för 

driften av banorna och hur det kan komma att se ut år 2023. Klubbens kostnader för grus, 

personal och el har ökat och styrelsen ser en risk att kostnaderna ökar än mer under 

kommande år. 

  

7. Familjemedlemskap 

Styrelsen kommer inte att ta fram ett erbjudande för familjemedlemskap. Vi kommer inte att 

ha möjlighet att följa upp hur ett sådant medlemskap nyttjas. Styrelsen föreslår att stå fast vid 

förslaget om timkostnad för juniorer på 40 kr/h och seniorer 80 kr/h. Avser medlemmar. 

 

8. Timkostnader för träningsläger. 

Efter återkoppling med Peter Lincoln som ansvarar för bokning av träningsläger justeras 

avgiften för träningsläger till 110 kr för- och eftersäsong, 130 kr högsäsong. Högsäsong avser 

datumen 1/6 till 31/7. Timkostnaden för träningsläger tas av styrelsen, timkostnaden för 

banhyra tas vid årsmötet för klubben. 

 

9. Banskötsel 2023 

Alf har varit i kontakt med föreningsrådet i Laholm avseende möjlighet att hjälpa till med att 

få i gång banorna på våren. Klubben kan få hjälp med att ställa iordning anläggningen.  



Det fördes diskussioner kring hur banorna ska driftas av anläggningen när nuvarande 

banskötare slutar. Till nästa möte ska styrelsemedlemmarna ha sonderat möjligheter och ta 

kontakt med klubbar i närområdet samt fortsätta dialogen med föreningsrådet. 

 

10. Framtidsplan 2022-2026 

Björn och Richard slipar på förslag till framtidsplan för klubben, kommer med justerat förslag 

till styrelsen – nästa möte. 

 

11. Underhålls- och investeringsplan 2023-2025 

Planen för underhåll- och investeringar tas upp i samband med framtidsplanen vid nästa 

möte. 

 

12. Analys av elförbrukningen. Ex. byte av varmvattenberedare. 

En oväntad hög kostnad för året var el vilket delvis kan förklaras med att 

omklädningsrummen renoverades och att i samband med det förbrukades el. Styrelsen 

konstaterar att förbrukningen är hög och Richard får ansvaret att redovisa vilken del av 

anläggningen som drar ström. Richard återkommer med förslag till styrelsen hur 

anläggningen ska förhålla sig till ökade kostnader för el samt vad som finns för möjliga 

åtgärder för att sänka kostnaderna. 

 

13. Redovisning av antal spelade timmar, tennis 2021 och 2022 och padel 2022. 

Sven gick igenom hur klubbens uthyrning av banorna sett ut får åren 2021 till 2022. Generellt 

har uthyrningen varit god. Där klubben ser en möjlighet till att öka uthyrningen är augusti och 

september månad. För intresserade medlemmar finns möjlighet att ta del av redovisningen 

genom att ta kontakt med styrelsen. 

 

14. Kioskverksamheten vara eller icke vara. 

Styrelsen konstaterar att det har varit svårt att driva kioskverksamheten. Kiosken går varken 

med positivt eller negativt resultat. Kioskens funktion ses som viktig ur ett socialt perspektiv 

men är arbetskrävande för styrelsen.  

 

15. Övrigt 

Ingen middag för styrelsen i år, 2022.  

 

16. Nästa möte  

Söndagen 15 jan. 2023 kl.10.00, på Sockerbagaren 

 

17. Avslutning 

Ordförande tackade för mötet. 

 

Vid protokollet 

Olof Selldén 

 

 

 

Mötets ordförande    Justeringsperson 

Alf Nilsson    Matilda Selldén                                                                                                                


