
 
 

  

 
Svenska Tennisförbundet Syd 
 
Protokoll nr: 10 
 
Datum:  2021-12-16 16.15 – 18:15 
Plats:  Båstad  
 
Närvarande: 
Ola Svantesson, ordförande, Petra Alwén, Håkan Harvigsson, Michael Henriksson, Janne 
Immonen, Lars-Göran Persson, Calle Pihlblad, Weronica Vidarsson, Lena Widing 
 
Ej närvarande:  
 
Övriga närvarande: Johan Sjögren, regionschef, Marie Andréasson valberedning, Hans 
Corin, valberedning ordf, Lars Sonesson valberedning,  
 
 
§ 1   Mötet Öppnas                                                
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§ 2    Utse mötessekreterare och justeringsperson 
Till sekreterare valdes Lars-Göran och som justeringsperson valdes Petra. 
 
§ 3    Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning godkändes. Game Change 30 ska vara en post på varje styrelsemöte 
framöver. Till nästa möte ska första utkast till budget och målsättningar för 2022 
 
§ 4-5   Godkänna föregående protokoll 
Protokoll från styrelsemöte nr 7,8,9/2021 godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 6     Verksamhetsrapport kansli och arbetsgrupper 
Johan rapporterade från höstens verksamhet enligt utsänt material. Johan har förberett nästa 
års planering och verksamhetsberättelse för 2021. Rapport från olika arbetsgrupper om tankar 
kring fortsatt utveckling av regionens verksamhet inom bl a klubbutveckling (O2-projekt) och 
tränarträffar. 
                                            
§ 7-8   Rapport SvTF´s VU möte 211130 och ordförandemöte 211028 & 211215 
Ola rapporterade kring diskussioner som genomförts under de senaste mötena med 
regionsordförande. Finns en oro i SvTF Syd då vi står inför svåra ledningsfrågor mellan 
region och förbund och anställda på olika nivåer i svensk tennis.  
Gruppen för tränarutbildning arbetar vidare med frågor avseende presenterad struktur 
tillsammans med Johan.  
Beslut att inom Sv TF syd fortsätta med grundläggande utbildningar tillsvidare.  
 
§ 9      Prognos 2021 
Johan presenterade prognos för 2021 som just nu visar ett litet positivt resultat. 
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§ 10    Möteasagenda 2022 
Ola sänder ut förslag på dagar för styrelsemöte under 2022. 
 
§ 11    Årsmöte Svensk Tennis Syd 2022 
Preliminärt beslut att genomföra digitalt årsmöte i någon form på onsdag 22 mars. 
 
§ 12    Wilson 2022 
Johan rapporterade att Wilson bekräftat per mail att man fortsätter på liknande nivå som 
partner för Sv TF syd. 
 
§ 13   Game Change 2030 
Ingen ytterligare diskussion. Tidigare diskussion kring förändrad utbildningsstruktur, se §7-8. 
 
§ 14    Rekrytering 
Ola rapporterade om pågående process kring ny organisation med diskussion kring innehåll 
av två nya tjänster.  
 
§ 15    Övrigt 
Beslut att lämna motion till Sv:TF årsmötet angående möjlighet i någon form lämna fullmakt 
vid årsmöte på SvTF. 
 
§ 16    Mötets avslutande 
Ordförande Ola avslutade mötet och tackade för visat intresse. Vidare tackade Ola av Johan 
Sjögren med en gåva och tackade för ett gott arbete under fem år. Därefter tackade Johan 
styrelsen för gott samarbete och en kul och lärorik period i yrkeslivet. 
 
 
 
 
Lars-Göran Persson Ola Svantesson Petra Alwén 
Sekreterare  Ordförande  Justeringsperson 
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