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1 Mötets öppnande 
 Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 
  
2 Val av sekreterare/justeringsman 
 Harald utsågs till att föra dagens protokoll. Bodil utsågs att justera protokollet. 
  
3 Föregående protokoll 
 Gjordes en genomgång av protokollet191203 enligt följande: 

Arbetet i framtidsgruppen, mögellukt i sporthallen  samt läget avseende rååsnipan 
berörs i dagens möte. Punkten fisketeknik kvarstår, handläggs av Göran. Haspen till 
toaletten i villan har åtgärdats provisorisk, permanent lösning kvarstår, handläggs av 
Harald.  
Beslöts att lägga aktuellt protokoll till handlingarna. 

  
4  Allmän info  

Aktuell situation 
2019 har inneburit en fortsatt nedgång vad avser antalet medelemmar. Vidare har 
uthyrningen av anläggningsdelar också fortsatt att visa en nedåtgående trend och då 
speciellt i sporthallen. I plasthallen har uthyrningen också gått ner vilket troligen beror 
på att Padel fånga allt fler intressenter som påverka tennisspelandet negativt  
Framtidsgruppen 
Diskuterades kring fortsatt arbete i denna grupp. Det är av vikt att gruppen börja skissa 
på hur de tror att ett framtida verksamheten i föreningen skall se ut och att man ta 
kontakt med olika intressenter såsom Kemira,Sagax,Hbg kommun. Detta för att 
kartlägga eventuella möjligheter för en överlevnad av föreningen. Harald, Bodil och 
Thomas erbjöd sig att stötta upp gruppen i detta arbete men gjorde samtidigt klart att 
deras engagemang i föreningen avslutas efter kontraktets utgång i slutet av 2021. 
Rååsnipan 
Inget nytt har framkommit vad avser eventuellt samarbete. Enligt ordföranden i Kemiras 
metallklubb pågår fortsatta samtal mellan fackklubbarna i ärendet  
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Åtgärd förrådet sporthall 
Efter många år med fuktproblem i sporthallens förråd och där av förekommande lätt lukt 
av mögel genomförde Kemira en nogrannare kontroll av problemställningen och kom 
fram att anslutningen mellan hall och förråd var undermålig och samtliga trädetaljer var 
murkna. Vattnet trängde således in via denna del av byggnaden. Hela anslutningen 
samt även den främre delen av förrådets väggar och tak revs och ersattes. Arbetet 
avslutas i dagarna varefter det görs en bedömning om den bakre delen av förrådet skall 
genomgå en ozonbehandling. Vi avvaktar några veckor för att se om luktproblemen är 
borta. Om så är fallet skickar Thomas ett mail till tidigare hyresgäster som dragit sig 
tillbaka pga luktproblem för att tala om att dessa är åtgärdade. 
Medlemsdag 2019 
Dagen är enligt mötesplanen förlagd till 2020-04-04 med början 0900 
Harald och Thomas ser till att information om aktivitetsdagen skickas ut under 
innevarande månad 
Arbetsuppgifter 
Start iordningsställande av tennisbanorna 
Ansvarig är Emma och Bent 
Röjning Löpslinga 
Ansvarig Bodil och Jane 
Fönsterputsning villa och klubbhus 
Ansvarig Pierre och Thomas 
Inventering utrustning föreningsvilla 
Gunilla och Harald 

  
  
5 Ekonomi 
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Aktuellt status 
Bodil presenterade balans- och resultaträkningen för 2019 som även bifogas till 
protokollet. Resultatet är något bättre än föregående år och försäljning av fondandelar 
begränsades till 70 kkr. Antalet medlemmar var 160 vilket är en minskning med 32. 
När det gäller bokningssystemet har det gjorts smärre justering vad avser problem vid 
inbetalning av friskvårdsbidragen samt återbetalningar i samband med avbokning av 
tid. För övrigt var styrelsen enig om att vårt bokningssystem är funktionellt och lätt i sin 
användning och att supporten för systemet är av hög klass.  
  
Sektionsrapporter 
-Fiske 
Säsongen tar fart i början av mars. Även i år är det fyra lag som deltar varav ett lag i div 
1, ett i div 2 samt två i div 3. Totalt avverkas 5 deltävlingar i varje division varav tre på 
våren och två i september.  
Beslöts att även i år genomföra en fisketur för samtliga medlemmar. Göran kolla upp 
lämpligt datum i april månad. 
Skytte 

 Någon verksamhet förekommer inte längre i denna sektion. Hans undersöker för 
närvarande hur avyttringen av sektionens vapen skall kunna hanteras. Enligt Hans 
finns det intresse från Klippan skytteklubb men regler kring överlåtande av vapen är  
väldigt restriktiva. Hans undersöker fn tillvägagångssättet. 
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Årsmöte 
-Valberedningen 
Underlag avseende föreningens styrelse och sektionsledare har lämnats över till 
Valberedningens ordförande Tom Paradis. 
-Verksamhetsberättelsen 
 Hans ser till att verksamhetsberättelsen sammanställs och trycks upp 
-Kallelse till årsmötet  
Skickas ut av Hans ca 3 veckor innan årsmötet  2020-03-26 
-Friskvårdsavgift 2020 
Styrelsen kommer att föreslå en oförändrad friskvårdsavgift dvs 500 kr 
Praktiska frågor 
-Gäst årsmöte 
 Harald Kontakta ägaren till Rååbåtarna. 
- Bokning koppargrytan 
 Hans bokar 
- Förbeställning mat 
 Hans beställer sjömansbiff samt salladstallrik . 
- Lottringar 
Bodil kolla om gamla lottringar kan användas. 
- Priser via sponsorer 
  Med tanke på att det är allt svårare med sponsorbidrag beslöts att lägga upp det som 
finns kvar i vårt förråd. Ifall mötesdeltagare är intresserade av att plocka något av detta 
är det fritt fram. 
- Närvarolotteri 
, Bodil handlägger 
-Avtackning funktionärer 
 Harald tar reda på om det är någon som skall avtackassamband med årsmötet. 
 
Övrigt 
-Sommartennis 
Nytt försök med sommartennis görs även i år. För att undvika missförstånd vad avser 
bokningen görs en anpassning av bokningssystemet. Thomas och Bodil handlägger. 
-Förnödenheter utomhusbanor 
Bodil tar fram underlaget från tidigare år så att beställning kan verkställas i god tid. 
Beställning av förnödenheterna stäms av med Emma. 
-Städfrekvens anläggningar 
Pierre har inte återkommit med något förslag kring detta. Däremot har det kommit ett 
förslag till uppräkning för innevarande årets städkostnader. 
 
Nästa möte 
-Årsmöte 23020-03-26 
 
Vid protokollet                                                    Justeras 
Harald Simson                                                Bodil Pinzke 
                              
………………..                   
…………………. 
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