
Styrelsemöte Skummeslövs tennisklubb 2023-03-05 

Plats: Skoskumsgården 

Närvarande: Lise-Lotte Vejklint, Björn Bernsfelt, Matilda Selldén, Olof Selldén, Alf Nilsson, Bibbi 

Schunesson 

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, bokslut 2022 

Året 2022 års bokslut resulterade i ett positivt överskott på 193 989 kr vilket ses som ett bra 

resultat. Skälet till det goda resultatet var främst det stora intresset för att spela tennis år 

2022, där vädret var på klubbens sida. 

 

Styrelsen diskuterade i vilken takt klubbens lån ska återbetalas. Räntan var i mars 2023 5% 

vilket föranleder en ökad återbetalningstakt i den mån det är möjligt. Styrelsen beslutade att 

återbetala 300 000 kr snarast för att sänka räntekostnaderna.  

 

Vid mötet gick styrelsen igenom årets budget. Årets budget redovisas på klubbens hemsida. 

En ökad inflation kommer att öka klubbens kostnader under året. Budgeterat resultat för år 

2023 kalkyleras med ett överskott av 175 000kr. 

 

Styrelsen beslöt att vid avtal om sponsring höjs avgiften från 3000 kr till 4000 kr. Sponsorerna 

får ett 10-kort (avser både tennis- och padeltimmar) som tack. 

 

7. Banskötsel 2023 

Föreningsrådet bistår styrelsen med banskötsel. Drift av bevattning och svampning efter regn 

kvarstår att lösa, som möjlig lösning blir att timanställa ungdomar. 

 

8. Framtidsplan 2023-2026 

Tas vid nästa möte. 

 

9. Underhålls- och investeringsplan 2023-2026 

Uppdateras efter syn på plats, som gjordes före styrelsemötet. Ny version läggs på hemsidan. 

Vid synen konstaterades att sittytorna av trä som löper mellan bana 3-4, 4-5, 6-7 och 8-9 har 

blivit så dåliga att de måste prioriteras för att inte utgöra en skaderisk.  



 

10. Energibesparande åtgärder 

Styrelsen beslöt att inte gå vidare med den solcellsoffert som inkommit. Skälet är att det är 

svårt att se en ekonomisk vinning med tanke på att klubbens årsförbrukning ligger kring 

knappt 30 000 kr/år. Styrelsen väljer att fokusera på att minska elförbrukningen istället. 

 

11. Kioskverksamheten 

Matilda och Olof ansvarar för rekrytering och inköp inför säsongen 2023. Vid mötet fanns 4 

intressenter för att arbeta i kiosken under sommaren. 

 

12. Tennispokalen 2023 

Arrangeras 20:maj, Richard håller i trådarna, ingen ny information gavs på mötet. 

 

13. Inför årsmötet den 10 april 2023 

Mötet kommer att hållas på Skoskumsgården och inbjudan går ut senast tre veckor före 

mötet. En extern ordförande kommer att anlitas. 

 

14. Övrigt 

16/4 genomförs städdag på vår fina anläggning, klockan 10.00. Samtliga medlemmar bjuds in.  

 

15. Datum för nästa möte 

Nästa styrelsemöte 14/5 klockan 09.30 på Sockerbagaren. 

 

16. Avslutning 

Ordförande tackade för mötet. 

 

Vid protokollet 

Olof Selldén 

 

 

 

Mötets ordförande    Justeringsperson 

Alf Nilsson    Matilda Selldén                                                                                                                


