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Organisationsnummer: 813200–3354

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2019.09.01 – 2020.08.31
Styrelsen avger härmed följande redovisning för förvaltningen av föreningen under räkenskapsåret

Förslag till resultatdisposition perioden 2019-09-01 – 2020-08-31

Balanserad förlust från tidigare år
Årets vinst

- 151 267 kr
102 572 kr

TOTALT

48 695 kr

Överföring till balanserat

48 695 kr

TOTALT

48 695 kr

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av resultat- och balansräkningar med
tilläggsupplysningar i årsredovisningen.
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S TYRELSEN 2019-11-28 – 2020-10-22
Styrelsen i Kungsängens tennisklubb är förtroendevald av klubbens medlemmar och har det
övergripande ansvaret för verksamheten. Under verksamhetsperioden sammanträdde styrelsen vid sex
protokollförda tillfällen samt vid ett arbetsmöte och ett budgetmöte.

Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och ägde rum 19:00 den 28 november 2019 i
Kungsängens tennisklubb. Under årsmötet valdes styrelsens ordförande, fyra ledamöter vars poster
tilldelades på det konstituerande mötet samt tre suppleanter.

Post

Namn

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Suppleant 1
Suppleant 2

Per Adler (1 år)
Jonas Moberg (1 år, omval)
Felipe Chandia (2 år, nyval)
Ann Margret Rudh (2 år, nyval)
Jiezzah Lindahl (1 år, omval)
Paul Gadd (1 år, omval)
Dennis Odell (1 år, omval)

Revisorer
Årsmötet valde två revisorer och en revisorssuppleant.

Post

Namn

Revisor
Revisor
Revisorssuppleant

Ralf Wallin (1 år)
Leila Bremberg (1 år)
Marlena Kivinets (1 år)

Valberedningen
Årsmötet valde Lennart Eilestam och Anders Broman till valberedningen. Lennart Eilestam är
ordförande och sammankallande av valberedningen.
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K UNGSÄNGENS

TENNISKLUBBS VERKSAMHET

Kungsängens tennisklubb är en ideell förening som bedriver tennisverksamhet för medlemmar i alla
åldrar och på alla kunskapsnivåer. Gunnar Lindahl är heltidsanställd av föreningen som sköter hela den
löpande verksamheten både på och utanför banorna. Tennisskolan leds av Gunnar som chefstränare
och ett antal timanställda tränare.

Vision & övergripande mål
”Ha en erkänt bra tennisträning för alla medlemmar och erbjuda en aktiv motions- och
tävlingsverksamhet. Vårda och stärka klubbkänslan och verka för ett aktivt utbyte med andra
klubbar."

Medlemmar
I Kungsängens tennisklubb kan man ingå i ett av tre olika medlemskap: familj, senior och junior.
Medlemmar som är under 18 år klassas som juniorer och medlemmar över 18 år klassas som seniorer.
Medlemskapet familj består av minst två juniorer och max fyra personer totalt.
I klubben har vi totalt 372 medlemmar uppdelade över medlemskapen nedan:
Typ av medlemskap

Antal

Familj
Seniorer
Juniorer

118 (2-4 personer)
92
31

Medlemsavgifter
Under årsmötet beslutades det att följande avgifter ska gälla för kommande period:
Typ av medlemskap

Medlemsavgift per år

Familj
Seniorer
Juniorer

450 kr
350 kr
175 kr
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E TT

ANNORLUNDA ÅR I KLUBBENS HISTOR IA

Efter att klubban gick i bordet på årsmötet den 28 november 2019 blev det snart jullov och ett nytt år
firades in. Precis som alla andra år i tennisklubben började 2020 med inskolning av nya och gamla
tenniselever, abonnemangsspelarna återvände till sina stående tider och serielagen samlades igen.
Sedan kom Covid-19. Varenda liten förening och stort företag kommer att nämna Covid-19 i sin
verksamhetsberättelse från 2020 och Kungsängens tennisklubb är inget undantag. Effekterna av
pandemin blev främst inställda tävlingar och seriematcher och verksamheten fick istället rikta fokus
inåt. Nedan finns ett urval av de aktiviteterna som har året.

Tävlingar och arrangemang
I linje med klubbens vision, som är att verka för ett aktivt utbyte med andra klubbar, anordnas det
regelbundet tävlingar i klubbens regi, både starkt traditionsbundna och tillfälliga inslag. I första hand
administreras de av Gunnar och genomförs med hjälp av ideella krafter. Så var också planen 2019/2020,
men en pandemi satte stopp för det.

Majspelen
Som planerat för varje år skulle Majspelen gå av stapeln under våren 2020. Utebanorna ställdes i
ordning med hjälp av några engagerade medlemmar under Gunnars ledning, pokaler beställdes hem
och anmälningar trillade in. Väldigt nära inpå förväntad tävlingsstart kom dock beskedet från Svenska
Tennisförbundet att inte hålla i några tävlingar. Klubben ersattes med en del av de förväntade
intäkterna från ett statligt stöd och samlar kraft till Majspelen 2021 istället!

Mini- och juniortennisturneringar
Kungsängens TK var den klubb som startade konceptet minitennisturneringar redan 1995. Vi började med en
utbytesmatch mot Enebybergs TK där våra knattar 7–8 årsåldern fick möta deras spelare i samma ålder.
Därefter utökade vi utbytet till att möta Smedslättens TK. Redan 1996 kom Stockholms Tennisförbund med i
bilden och hjälpte till att sprida konceptet till fler klubbar och Kungsängens TK tillsammans med Sollentuna TK,
Trollbäckens TK och Djursholms TK drog därefter igång Wilson Minitour.
Numera är tävlingen mer känd som IF Stockholm Open Tour och arrangeras i klubbar över hela landet för barn
och juniorer i alla åldrar i tre olika spelformer: Mini, Midi och Maxi som spelas med olika bolltyper och
banstorlekar. Tävlingen kan även genomföras som dubbel, vilket Kungsängens TK också var bland de första
klubbarna att arrangera. Genom åren har tennisklubben arrangerat runt 150 tävlingar och mattbytet i
tennisklubben finansierades med hjälp av dessa sammankomster för våra yngre tennisspelare.

På små banor och med mjuk skumboll kan de minsta tävla i minitennis. Det är ett fartfyllt koncept med
poolspel och fika i pausen där hela familjen kan vara med och titta och sitta på de mjuka filtbanorna.
Under året hade klubben ett sådant arrangemang 12 oktober 2019.
Den 21 mars 2020 bjöd klubben in till Stockholm Open dubbel. Det var mitt under blommande pandemi
men det gick fantastiskt bra att utföra med tydliga instruktioner om avstånd som de deltagande barnen
följde till punkt och pricka. Stockholm Open dubbel är en träningstävling baserad på poolspel om minst
tre matcher var för dubbelpar. Vid anmälan anger deltagarna sin ålder och spelstyrka och utifrån detta
snickrar Gunnar manuellt ihop poolerna som består av både killar och tjejer. Vi är fortfarande ensamma
i Sverige om detta koncept där fokus är på stor mängd matchträning för alla som tycker att det är kul
med tennis, oavsett spelstyrka, och tävlingen får stor uppskattning år efter år!
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Serielag
Serielagen har under verksamhetsåret spelat Svenska Tennisserien Inne i grupperna Herrar Div 3,
Damer Div 3, H45 Div 4 samt det nystartade H35 Div 3. Herrarna fick bra förstärkning av Simon, en
tysk utbytesstudent, och tillsammans förlorade de endast en match och slutade tvåa. Damerna hade
det tuffare och åkte på fyra förluster men fick bra träning på köpet. H35 spelade tre vinster och tre
förluster och slutade 3:a. H45 hade målsättningen att vinna derby mot Bålsta och det lyckades två
gånger och man slutade fyra.
Tanken var sedan att spela Svenska Uteserien men den blev inställd på grund av pandemin. Tack vare
det planerade arrangerandet av Majspelen och den milda vintern var grusbanorna färdiga tidigt och
det blev en härlig omväxling mot innebanorna för alla serielagsspelare. Majspelen ställdes tyvärr in
och därför inleddes ett inofficiellt KM, men som på grund av skador och väder inte spelades klart.
Vi har fortsatt under året haft en fast träningstid i veckan för respektive serielag och alla
tävlingsspelare har erbjudits möjlighet att träna gemensamt under två extrapass i anslutning till
helgen. Serielagsgruppen i WhatsApp har använts för att effektivt fördela möjligheter till
träningstimmar.
Till höstens Tennisserie Inne har vi haft en ”generationsväxling” i Herrlaget och vi har därför lagt ner
H35 för att kunna använda tillgängliga spelare till Herrlaget.

Tennisskola
Tennisskolans verksamhet påverkades inte så mycket av pandemin trots allt. Till en början var det en
del frånvaro på grund av myndigheternas riktlinjer men de flesta återkom i slutet av terminen och det
blev ändå lite uteträning på grus vecka 20–23.
Höstens verksamhet, som startade strax innan verksamhetsårets utgång v34, har börjat bra och vi har
ungefär lika många som spelar i tennisskolan och tennislekis som förra året. Bidragsmässigt så lovade
kommunen att betala ut motsvande samma summa som förra året pga. av Covid-19 och det blev dryga
16 000 kr i Aktivitetsbidrag.

Prova på spel
Klubben besöks regelbundet av personer som är nyfikna på tennis som sport eller motion och
klubben välkomnar alltid intresserade att provspela under hela terminen. Under året hade klubben
”Öppet hus” vid två tillfällen i tennisklubben för alla som är intresserade men dagen vänder sig i första
hand till föräldrar med egna barn som spelar, för att ge dem tips och vägledning för att stötta sitt barns
intresse – och kanske väcka ett eget.
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Bokade banor
I februari 2018 implementerade Kungsängens tennisklubb ett webbaserat bokningssystem,
Commodusnet.net. Det gör det möjligt för våra medlemmar och andra tennisintresserade att gå in via
vår hemsida (www.kungsangenstk.se) och se vilka tider som finns tillgängliga att spela på och även boka
önskad speltid. Med en webbaserad lösning får vi också tillgång till statistik som vi inte har haft tillgång
till förut, vilket öppnar upp möjligheter för uppföljning och analys.
Tennishallens öppettider för våra medlemmar och allmänheten är
Söndag – Torsdag
Fredag – Lördag
07:00 – 23:00
07:00 – 20:00
Det innebär att klubben kan erbjuda 309 speltimmar fördelade över tre banor måndag till söndag. Från
april till september är klubbens två utomhusbanor också öppna, vilka också går att boka via
Commodusnet.net.

Abonnemang
Abonnemang är en förbetald kontrakterad tid i ett antal veckor under hösten eller våren. Abonnemang
köps främst av privatpersoner och ibland av skolor eller andra föreningar som förlägger en del av sin
verksamhet i tennishallen. Sedan en tid tillbaka har klubben noterat en nedåtgående trend i antalet
abonnemangsbokningar som även fortsatt under 2019/2020, vilket diagrammet nedan visar. Det är för
tidigt att säga att det kommer vara ihållande och vilken roll pandemin har spelat in i detta. Minskade
abonnemang är inte enbart negativt då attraktiva tider på kvällen blir tillgängliga för alla att boka
istället. Mer abonnemang behövs istället på dagtid på vardagar när det finns mycket lediga tider att
fylla.
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Strötider
Med abonnemangens nedgång kom strötidernas uppgång och framgång! I december 2019 och juni
2020 erbjöds samtliga medlemmar, gamla som nya, att köpa strötidsklipp till ett förmånligt pris. Se
diagrammet nedan (Strötider inne) och notera den gula linjen från december 2019 som fick en skjuts
hela vägen till våren 2020, till följd av den ökade försäljningen av strötider.
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Pandemin resulterade i att uteserien uteblev men spelsuget bestod både hos serielagen och övriga
medlemmar som spelade utomhus i juni 2020 tre gånger så mycket som tidigare år! Även om det
blev kallt under juli 2020 så har bokningarna på utebanorna denna säsong överträffat föregående år.
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Utbyte med andra klubbar
Sollentuna sökte sig till KTK för ca fyra år sedan och ville ha tävlingsträning för sina juniorer och
återkom nu hösten 2019. Då födde Gunnar idén om att inleda ett samarbete med Sollentuna som
innebär att även medlemmar i Sollentuna erbjuds att spela i vår hall eftersom tillgänglighet finns.
Det hela har fungerat väl och Sollentuna återkom under vårterminen 2020 för tävlingsträning strax
efter att pandemin utbröt. Eftersom Majspelen uteblev så kunde de använda alla tiderna, vilket blev
till en ekonomisk fördel för oss som vi tackar för. Sollentunas egen hall har hög beläggning och de
inväntar samtidigt färdigställandet av en ny hall så väntar oss att samarbetet kommer att fortsätta
även under hösten 2020.
Vidare så hyrde Sigtuna våra utebanor i början av juni för sin tävling Sigtuna Sommarspel och det var
fullt en hel helg. Det väntas bli komma fler tillfällen för utbyten även med Sigtuna framöver för
främst minitennissammankomster och kanske träningsmässigt för de lite äldre i åldrarna 10–12 år.
Det ser vi framemot då det ligger helt i linje med vår policy; utbyte med andra klubbar.

Reklam och PR
Vi har under året annonserat i lokaltidningen Bro-Bålstabladet i sektionen ”Det händer och på gång”
och klubben har följande skyltsponsorer i hallen:
Enköpings Maskindikning
Moderata Samlingspartiet
Tibble Pizza Kebab & Grill

Hemsida och sociala medier
Arbetet med klubbens nya hemsida har fungerat utmärkt tack vare Patrik Öhman. Sidan uppdateras
kontinuerligt med resultat och information från tävlingar och verksamhet som är på gång i klubben,
vilket håller hemsidan aktuell för nya och gamla besökare och ger ett modernt intryck.
Kungsängens TK finns även på det sociala mediet Facebook och administreras främst av Gunnar. Där
finns en stor mäng av gamla och nya tennisbilder och inlägg skapas och delas med uppdateringar om
vad som är på gång i klubben.

Kommunikation
Under året har klubben gjort en del ansträngningar för att förbättra informationen till medlemmar och
övriga genom att inrätta ett Nyhetsbrev där vi har försökt att sammanfatta de viktigaste händelserna.

Policyer
Klubben har under hela verksamhetsåret arbetat med att styra upp ett regelverk för träning med
externa tränare. Kungsängens tennisklubb vill erbjuda en generös miljö för spelare och tränare att
träna och bedriva verksamhet i oavsett om de är medlemmar eller inte. För att möjliggöra det
utformades det en policy för externa tränare under året (se bilaga).
Det policydokument som arbetats fram av styrelsen började så smått att gälla under sen vår och är
nu giltigt från den 1 augusti 2020. Policyn innebär bland annat att de tränare som vill nyttja klubbens
faciliteter för kommersiell träning (näringsverksamhet) måste anmäla detta i förväg, få ett
godkännande, kunna uppvisa F-skattsedel och utdrag ur belastningsregistret. Syftet är att ge alla
parter lika förutsättningar och en försäkring för klubbens medlemmar att barnkonventionen följs.
Måhända kan klubbens policy kring detta också bli en modell för hela tennissverige att nyttja.
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Ekonomi
Verksamhetsåret startade i uppförsbacke för klubben rent ekonomiskt. Obetalda pensionspremier
mellan åren 2012 – 2018 resulterade i återbetalningar om 96 775 kr som föreningen behövde tampas
med. Genom tidigarelagda faktureringar och framgångsrika strötidsförsäljningar lyckades klubben
betala av dessa och ändå avsluta året med ett positivt resultat.
Styrelsen är övertygad om att Kungsängens Tennisklubb har stora möjligheter att utvecklas framöver.
Kommunen har en stor inflyttning av barnfamiljer och företag. Genom en aktiv marknadsföring ser vi
att klubben de närmaste åren ska kunna expandera ordentligt. Det finns fortfarande tider att fylla och
tennisens attraktionskraft finns kvar.
Föreningens ekonomi i sin helhet framgår av bifogad balans- och resultaträkning.

Styrelsen
Kungsängen 2020-10-22
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