
Protokoll fört vid Kronprinsens tennisklubbs styrelsemöte  
 

2020-12-01 
 
Närvarande: Peter Wetterström, Laszlo Kemenesi, Leif Åke Nilsson, Mattias Svensson(adjungerad), 
Sonja Månsson, Krister Jönsson 
 
§ 1 Mötet öppnas 
Ordföranden Peter Wetterström hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade det digitala mötet. 
 
§ 2 Val av sekreterare  
Till sekreterare valdes Peter Wetterström enhälligt.  
 
§ 3 Godkännande av föredragningslistan 
Föredragningslistan godkändes. 
 
§ 4 Protokollsjusterare  
Leif-Åke Nilsson utsågs. 
 
§ 5 Genomgång av föregående mötesprotokoll  
Föregående mötesprotokoll inför mötet tillsänt alla genomgicks. 
 
§ 6 Ekonomi 
Den positiva rapporten från förra mötet 2020-10-19 gäller alltjämnt . 
 
§ 7 Rapporter  
                                Mattias Svensson: 

a) Tennisskolan: ”Tennisskolan håller på t o m den 13 december. Har varit lite mindre 
deltagande i vissa barngrupper p g a Corona. I vuxen- och tävlingsgrupperna har det 
varit normal och god närvaro. Vi har haft restriktioner när det gäller föräldrars närvaro 
på träningarna och det har varit betydligt mindre folk samtidigt i hallen. Planering 
inför vårterminen pågår nu och jag kollar vilka som ska fortsätta. Många nya vill börja 
men det är ont om platser för dessa”.   
 

b) ”Nu i november och december kommer de sista avgifterna in. Har tillsammans med   
Fredrik Norrlöf jobbat med indrivning av försenade avgifter under november”. 
 

c) Tic Tac: ”I november fick tävlingsjuniorerna nya kläder av Tic Tac. Den 16 november 
var ett filmteam i hallen och filmade våra tävlingsjuniorer. Alla barnens föräldrar hade i 
förväg kontaktats och godkänt att barnen fick filmas. Jag ska till produktionsbolaget 
och spela in en Voice-over där vi får möjlighet att berätta om samarbetet och vad det 
betytt för vår klubb. Efter tennisskolans slut kommer vi ha många aktiviteter för 
tävlingsgruppen/Team Tic Tac eftersom det inte är några tävlingar än så länge”.  
 

d) KM: ”Klubbmästerskapen inomhus blir tyvärr, p g a coronarestriktioner, inte av”. 
. 
 

§ 8 Coronarestriktioner   
Våra träningsgrupper, alltså även vuxengrupperna tränar som vanligt. Begränsad föräldranärvaro, att 
komma omklädda och undvika omklädningsrum, användande av utplacerade spritflaskor är anbefallt.  
 
§ 9 Jullovet 
Mattias S meddelar att jullovet med start 13/12 kommer ägnas åt träning för Tic Tac-grupperna. 
 



§ 10 Årsmötet 
Bestämdes till den 23 mars klockan 19.00.  
 
§ 11 Nästa möte 
Bestämdes till mitten av februari. Dag och tid meddelas i god tid innan. 
 
 
§ 12 Övriga frågor 
Sonja Månsson ville att vi går ut med meddelande till samtliga medlemmar och uppmanar om fortsatta 
försiktighetsåtgärder i samband med hallbesöket såsom: -Alla ska komma omklädda, -Undvik omkläd- 
ningsrum, -Toabesök endast om nöden tvingar, -Flitigt användande av spritning, redan efter kontakt 
med kodapparat och dörrhandtag. 
Tic Tac-filmen kommer att läggas som en länk på deras hemsida. Vi vill gärna ha samma länk på vår 
hemsida. 
 
§ 13 Mötets avslutande 
Peter Wetterström tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet: 
 
Justeras:  
 
 
Leif-Åke Nilsson                                          
 
 
 
 
 
                   
 


