
 
 

  

 
Svenska Tennisförbundet Syd 
 
Protokoll nr: 2 
 
Datum:  2022-02-08 18.30 – 20:00 
Plats:  Zoom 
 
Närvarande: 
Ola Svantesson, ordförande, Petra Alwén, Håkan Harvigsson, Michael Henriksson, Janne 
Immonen, Lars-Göran Persson, Calle Pihlblad, Veronica Vidarsson, Lena Widing 
 
Ej närvarande:  
 
Övriga närvarande: 	
 
§ 1   Mötet Öppnas                                                
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§ 2    Utse mötessekreterare och justeringsperson 
Till sekreterare valdes Lars-Göran och som justeringsperson valdes Calle. 
 
§ 3    Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning godkändes.  
 
§ 4   Godkänna föregående protokoll 
Protokoll från styrelsemöte nr 10/2021 och 1/2022 godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 5     Rekrytering Regionchef 
Ola rapporterade om rekryteringsprocess. När ansökningstiden går ut återkommer Ola med 
mer information 
 
§ 6     Verksamhetsrapport  
Ola rapporterade om aktuellt läge på kansliet 
Redogörelse för pågående aktiviteter kring utbildning där Calle, Veronica och Janne varit 
delaktiga i mot SvTF. 
 
                                            
§ 7     Ekonomi, resultat 2021, budget 2022 
Ola och Lars-Göran rapporterade från möte med Mikael R på SvTF. Resultat för 2021 visar 
preliminärt en positiv vinst på cirka 100 tkr. Janne ställde frågor kring vissa poster som ska 
redas ut. 
Arbete med budget 2022 kommer att påbörjas tillsammans med SvTF.  
 
 
§ 8-9  Rapport SvTF VU/Ordförandemöte 
Ola rapporterade från möten med VU och ordförandemöte. Finns en del utmaningar för 
förbund och regioner framöver att ta tag i inom olika frågor. 
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§ 10   Game Change 2030 
STL diskuterades och ytterligare seriespel diskuterades. Utbildning ligger efter plan vad gäller 
förändring men arbete pågår. Även föräldrautbildning diskuterades där en del input har 
kommit fram. Synpunkterna ska kommuniceras vidare till SvTF. 
 
§ 11   Tränarträff Helsingborg 4 mars i samband med Davis Cup 
Inbjudan har gått ut med ett mycket intressant program och vi hoppas på stor uppslutning. 
Ola informerade om ordförandeträff parallellt med tränarträff på eftermiddagen den 4 mars i 
samband med Davis Cup. 
 
§ 12    Klubbutveckling-Utbildning-Tävling 
Utbildning, rapporterat tidigare i §6. 
 
§ 13   Årsmöte 2022, 23 mars, digitalt 
Årsmöte sker 23 mars 2022 kl. 18.00 digitalt, Material ska vara publikt 4 veckor innan 
årsmötet. Kandidater avseende årets överraskning och årets prestation kommer in till 
regionen. Kandidater till distriktsstipendier utsedda, en tjej och en kille födda 2005. 
Håkan visade preliminärt resultat för medlemsutveckling och årets klubb där priser ska delas 
ut vid årsmötet.  
Kriterier för olika utmärkelser ska ses över inför kommande år. Håkan uppdrogs komma med 
förslag till kriterier. 
 
§ 16    Nästa möte 
Nästa styrelsemöte är bestämt till tisdag den 8 mars. Översyn görs av mötesdagar under 
resterande delar av verksamheten.  
 
§ 17    Mötets avslutande 
Ordförande Ola avslutade mötet och tackade för visat intresse. 
 
 
 
 
Lars-Göran Persson Ola Svantesson Calle Pihlblad 
Sekreterare  Ordförande  Justeringsperson 
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