
 
 

  

 

Svenska Tennisförbundet Syd 
 
Protokoll nr: 3 
 
Datum:  2022-03-08 18.30 – 20:45 
Plats:  Zoom 
 

Närvarande: 
Ola Svantesson, ordförande, Petra Alwén, Håkan Harvigsson, Michael Henriksson, Janne 

Immonen, Lars-Göran Persson, Calle Pihlblad, Veronica Vidarsson (från kl 19:00), Lena 

Widing 

 

 
§ 1   Mötet Öppnas                                                
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

§ 2    Utse mötessekreterare och justeringsperson 
Till sekreterare valdes Lars-Göran och som justeringsperson valdes Håkan. 

 

§ 3    Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning godkändes.  

 

§ 4   Godkänna föregående protokoll 
Protokoll från styrelsemöte nr 2/2022 tas upp vid kommande styrelsemöte. 

 

§ 5     Rekrytering Regionchef 
Ola rapporterade om rekryteringsprocess. Arbetar nu med slutförhandling med en 

huvudkandidat. Ola fick mandat att slutföra förhandling med liknande villkor från tidigare 

diskussion.  

 
§ 6     Verksamhetsrapport  
Stort fokus senaste tiden har varit aktiviteter kopplat till Davis Cup. En tränarträff 

genomfördes med 120 deltagare med ett mycket bra program. Vidare genomfördes en 

ordförande/klubbträff med 30 deltagare. 

                                            

§ 7     Ekonomi, resultat 2021, budget 2022 
Årsredovisning för 2021 är nu klar och visar ett positivt resultat på 101 tkr. Årsredovisningen 

är nu klar för underskrift av styrelsen. 

Budget 2022 skall arbetas fram och kommuniceras med styrelsen inför årsmötet. 

 
§ 8-9  Rapport SvTF VU/Ordförandemöte 
Ola rapporterade från möten med VU och ordförandemöten. Vidare diskussion från helgens 

möte i Helsingborg mellan regioner + regionchefer och styrelsen på SvTF. 

 
§ 10   Game Change 2030 
Bastränarutbildning kommer att ske för första gången i Göteborg under april månad. 

Vidare finns det ett utkast till projektarbetssätt för olika delar inom Game Change 2030. 

När material kommer ska det sändas ut till styrelsen. 
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§ 11   Tränarträff Helsingborg 4 mars i samband med Davis Cup 
Rapporterat under utbildning i punkt 6 

 

§ 12    Klubbutveckling-Utbildning-Tävling 
Inget direkt nytt vad gäller utbildning där fokus har kring den nya tränarutbildningen. 

Vad gäller klubbutveckling rapporterade Håkan om möte med Landskrona TK angående O2-

projekt som ska återkomma om intresse. Vidare presenterade Håkan intressant diskussion 

kring medlemsutveckling. 

 

§ 13   Årsmöte 2022, 23 mars, digitalt 
Årsmöte sker 23 mars 2022 kl 18.00 digitalt. Mötet sker från Båstad.  

Ola rapporterade att läget är under kontroll vad gäller material. 

Kandidater avseende årets överraskning och årets prestation är utsedda. 

Kriterier för olika utmärkelser ska ses över inför kommande år. Håkan uppdrogs komma med 

förslag till kriterier. 

 

§ 14    Stipendier, utmärkelser 
Utsedda stipendier har informerats och filmer har sänts till SvTF. 

 

§ 15    Övrigt 
Diskussion avseende Svenska Tennisförbundets årsmöte i Göteborg under april månad. 

Beslöts att vi i första hand ska erbjuda regionens största klubbar en plats som inte har 

representant i regionstyrelsen om vi ej kan fylla de ombudsplatser som vi har på årsmötet. 

Ordförande Ola Svantesson lämnade mötet och vice ordförande Lena Widing blir 

mötesordförande. En enig styrelse beslöt att förlänga Ola Svantessons uppdrag som 

tillförordnad regionchef fram till 2022-08-01. Samma villkor gäller som befintligt avtal. 

 
§ 16    Nästa möte 
Inget bestämt vad gäller nästa möte. 

 

§ 17   Mötets avslutande 
Mötesordförande Ola avslutade mötet och tackade för visat intresse. 

 

 

 

 

Lars-Göran Persson Ola Svantesson  Håkan Harvigsson 

Sekreterare  Ordförande   Justeringsperson 
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