
 
 

  

 
Svenska Tennisförbundet Syd 
 
Protokoll nr: 5 
 
Datum:  2022-04-21 18.00 – 21:00 
Plats:  Växjö TS 
 
Närvarande: 
Ola Svantesson, ordförande, Malin Allgurin, Petra Alwén (digitalt), Marcus Carlsson, 
Michael Henriksson (digitalt), Lars-Göran Persson, Calle Pihlblad, Veronica Vidarsson, Lena 
Widing 
 
Övriga närvarande: Johan Sjögren (digitalt från 19:15) 
 
§ 1   Mötet Öppnas                                                
Ordförande öppnade mötet och tackade Calle för att styrelsen fick komma till Växjö 
 
§ 2    Presentationsrunda 
Alla i styrelsen presenterade sig och speciellt välkomna till Malin och Marcus 
 
§ 3a   Utse mötessekreterare och justeringsperson 
Till sekreterare valdes Lars-Göran och som justeringsperson valdes Lena. 
 
§ 4   Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning godkändes med tillägg om målstruktur för vår verksamhet.  
 
§ 5   Godkänna föregående protokoll 
Protokoll från styrelsemöte nr 2/2022, 3/2022 och 4/2022 (konstituerande möte) tas upp vid 
kommande styrelsemöte. 
 
§ 6     Verksamhetsrapport 
Ola rapporterade om verksamheten från senaste veckorna. Sammanfattning kommer att 
sändas ut till styrelsen efter mötet via mail. 
                                            
§ 7     Färdplan 2022 och funderingar 2023 
Färdplan 2022 ligger fast och ett arbete med färdplan 2023 ska initieras. VU uppdrogs ta fram 
en struktur till upplägg avseende 2023. 
 
§ 8      Arbetsfördelning styrelse 
Styrelsen har tillsatt VU som förbereder vissa frågor inför styrelsemöten. VU består av Ola S 
(sammankallande), Calle P, Lars-Göran P och Lena W. 
Beslöts att tillsätta arbetsgrupper inom klubbutveckling och utbildning enligt följande: 
Klubbutveckling: Calle P (sammankallande), Petra A, Michael H, Marcus K, Lena W 
Utbildning: Veronica W (sammankallande), Malin A 
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§ 9   Game Change 2030 
Diskussion inom området utbildning är i gång. Veronica representerar syd i pågående 
diskussioner 
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. 
 
 
§ 10   Ny tjänst 
VU uppdrogs arbeta vidare med befattningsbeskrivning av regionchef och arbeta fram förslag 
till underlag för ny planerad tjänst. 
 
§ 11.  Årsmöte Svenska TF  
Diskussion inför kommande årsmöte utifrån agendan för mötet 
 
§ 12    Övrigt 
Inga övriga frågor 
 
§ 13    Nästa möte 
Nästa möte bestämdes till 30 maj och kommer att ske digitalt. 
 
§ 14    Mötets avslutande 
Mötesordförande Ola avslutade mötet och tackade för visat intresse. 
 
 
 
 
Lars-Göran Persson Ola Svantesson Lena Widing 
Sekreterare  Ordförande  Justeringsperson 
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