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Årsmöte i Nynäshamns TK
Söndagen den 28 mars 2021, kl. 14.00 tennishallen, bana 2 samt digitalt.
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Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020
Nynäshamns tennisklubb
Styrelsen får härmed avge verksamhetsberättelse för perioden enligt följande:
Styrelsen:
Styrelsen har hållit 13 protokollförda möten under det gångna året.
Under året har styrelsen haft följande sammansättning:
Ordförande:

Terje Klausen (Vald till stämman 2021)

V. Ordförande
Kassör:
Sekreterare:

Maxime Olausson (Vald till stämman 2021)
Lars Broger (Vald till stämman 2021)
Charlotta Lunden (Vald till stämman 2022)

Ord. Ledamot:

Anders Gurén (Vald till stämman 2022)
Stefan Jeppson (vald till stämman 2021)
Lars Gösta Ekström (Vald till stämman 2022)
Thomas Höög (Vald till stämman 2022)

Suppleanter:

Stefan Valkonen (Vald på ett år)
Emelie Kjällquist (Vald på ett år)

Revisor:

Lars Lundberg
Per Olof Lindgren

Revisorssuppleant:

Roland Östholm

Adjungerad:

Felix Wallier

Valberedningskommitté har under det gångna året varit Felix Wallier (sammankallande), PerOlof Lindgren och Staffan Lundqvist.
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Medlemmar:
Vid årsskiftet hade NTK 345 medlemmar (312 stycken 2019). På grund av den gällande
situationen i samhället, hade ett flertal medlemmar valt att avsluta sitt medlemskap vid
årsskiftet. Dock finns det ett stort intresse för vår verksamhet, vilket beläggningsgraden visar.
Föreningen har fortsatt ett högt medlemsantal, vilket ställer krav på aktiviteter och
medlemsnytta i det fortsatta arbetet i kommittéer och styrelse.
Anställningar:
Felix Wallier är heltidsanställd som tennistränare, administratör mm. Utöver Felix har Sofia
Malysjeva på egen begäran återgått till att vara timanställd. Till hjälp har de två till fyra
timtränare. Joakim Eriksson har en anställning på ca 20%.
Klubben har avtal med Arbetsgivaralliansen.
Ekonomi:
Ställt mot föregående år har föreningens omsättning ökat något. Vidare har intäkterna ökat.
En orsak är att intäkterna från såväl banuthyrning som tränarledd verksamhet har ökat,
samtidigt som kostnader har minskat, tex har kostnaden för el i hallen minskat pga. de
åtgärder som vidtagits under året på värme/ventilationssystemet. Den löpande redovisningen
flyttades över till To streker redovisning i februari för att säkerställa den ekonomiska
uppföljningen. Under året har vi knutit ihop våra system: ekonomisystem, bank och Idrott
online så att den manuella hanteringen av ekonomin är minimerad. Under 2020 beslutade
styrelsen att byta bokningssystem som ytterligare effektiviserar bokföringen Återstår dock
hanteringen av swish som är resurskrävande. I övrigt hänvisas till balans- och
resultaträkningen för det gångna året samt till revisorernas berättelser.
Marknadsföring:
Antalet sponsor/friskvårdsavtal har ökat något under det gångna året Vi har ändrat strategi och
fokuserar på friskvård som en del av sponsoravtalet. Den tydliga trenden är att badminton och
gymträning är prioriterat bland sponsorerna. Kommuntennis och direktkontakt med skolorna
har tvingats upphöra på grund av Covid men så fort situationen släpper kommer dessa
aktiviteter att återupptas.
Underhåll: Ban och anläggnings kommittén (BAK)
Underhållsbehovet i NTK är fortsatt hög. Under 2020 byggde och inredde vi en ny
redskapsbod och ett skärmtak vid utebanorna. Rummen på överplanet i klubbhuset målades
om, samt en del takarmatur har ersatts med LED-belysning. Två toaletter fick nya
toalettstolar. För att minska el-förbrukningen i klubbhuset så har uppvärmningen med direktel ersatts med en luft/luft-värmepump. Fyra nya el-element har också installerats som backup
om värmepump skulle haverera. Ett antal träd har tagits ned samt löpande skador på hela
anläggningen har åtgärdats.
Uppstart av utebanorna samt iordningställande av banorna krävde ca 450 timmar för att kunna
användas då bärlager och dränering är undermåligt. Ur ett underhållsperspektiv är utebanorna
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fortsatt prioriterade under 2021 då de kräver orimligt mycket arbete för att bli spelbara.
Åtgärder för 2021 specificeras i en verksamhetsplan.
Friskluftssystemet (värmeväxlare) har fått ett nytt styrsystem samt åtgärdats. Herrarnas
duschutrymme har fått nya blandare. Hängrännor och stuprör på byggnadens framsida har
ersatts med nya. Anslutning mellan husfasad och ”tänkt spelargång” har tätats för att undvika
vattenläckage.
Tennishallen:
Antal bokade timmar i hallen ökade med 16% till 8638 timmar, jämfört med 7426 timmar
som bokades under 2019. Det innebär att rekordnoteringen från 2019, sedan
bokningssystemet boka tennis infördes, överträffades. Beläggningsgraden låg på rekordhöga
37%. Tabell 1 visar en jämförelse med de senaste åren. I övrigt föreligger det ett stort
underhållsbehov av fastigheten som fastställs i en underhålls och förnyelseplan. Vi har erhållit
ett extra bidrag om 200 000kr/år från kommunen i ytterligare tre år för detta ändamål.
Tabell 1. Beläggningsgraden över hela året i tennishallen under de senaste fem åren. 100%
beläggningsgrad innebär att samtliga fyra banor är fullbokade 16 timmar/dag
2016
32%

2017
31%

2018
29%

2019
32%

2020
37%

Utomhusbanorna:
Beläggningsgraden på utomhusbanorna ökade till 28%.
Tabell 2. Beläggningsgraden maj-september på utomhusbanorna under de senaste fem åren.
100% beläggningsgrad innebär att samtliga fyra banor är fullbokade 16 timmar/dag
2016
2017
2018
2019
2020
23%
23%
22%
16%
28%
Tränings och tävlingskommittén (TTK)
Klubbens träningsverksamhet har fortsatt att öka marginellt. Vid årsskiftet var det 137 elever,
91 juniorer och 46 vuxna, (134 elever 2019). Minitennisen har haft den största ökningen
under året vilket resulterat i att vi har grupper måndag, onsdag och lördag. Felix och Björn ser
ljust på den nya kull som växer fram och att detta är grunden för en återväxt i klubben. Fler i
juniortennisen har ökat antal träningstimmar i veckan, vilket även avspeglar sig på intresset
kring klubbtävlingarna. Seniortennisen har ökat med ytterligare två grupper där Fredrik
Dunström har börjat som tränare. Intresset för sommarlägren var större än på mycket länge
och har varit en inkörsport för många av dem nya eleverna i verksamheten.
TTK/NTK tecknade avtal med kommunen rörande tennisläger (öppet hus) under samtliga lov.
Denna verksamhet har fått vara vilande under 2020.Tränings- och tävlingskommitténs, TTK:s
arbete och engagemang är fortsatt mycket viktigt för klubbens verksamhet.
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Tävlingar:
Tävlingsverksamheten har minskat på grund av covid under 2020. Nynäshamn Open samt
Next generation ställdes in. Under sommaren arrangerades Vikingaspelen och Nynäshamn
weekend cup arrangerades under vecka 44. Övriga tävlingar som delvis genomfördes är KM
inom- och utomhus, Nattvakan, Generationsdubbeln, Roffes mixdubbel, Halloween-vakan,
Kroken Ladies cup samt veteranernas sommartour och Tores pokal. En positiv utveckling är
att gruppspelet har återuppstått och intresset har visat sig vara stort. Under hösten var det tre
divisioner.
Veterankommittén:
Antal deltagare i veterantennisen ligger numera relativt konstant och omfattar ca 75 aktiva i
det schemalagda dubbelspelet på vardagar. Coronaviruset gjorde att vi ställde in spelandet
från mitten av mars och spelade utomhus i begränsad omfattning i maj och juni. Höstterminen
blev också avbruten av Corona pandemin med begränsat spel under november och
december. Resultat och bilder från aktiviteterna finns på hemsidan / Veteran-Tennis.
● Träningsgrupper: vid 2 tillfällen med 3-veckorsperioder har ca 6 veteraner deltagit.
● Tävlingar: ”Veteranernas Sommar Tour" spelades den 22/8 på utebanorna där LG
Ekström/Bo Bergstrand vann mot Mikael Sundqvist/Jan Gawelin och får arrangera 2021 års
tävling. Stort intresse bland veteranerna och deltagarantalet var 24 st - bra under rådande
omständigheter.
"KM HD60 Tores Pokal" spelades den 14/10 med segrare Lave Tuvesson/Sammy
Hedqvist som vann över Staffan Lundqvist/Leif Lundborg med 4-2, 0-4, 8-6 .
● Klubbutbyten: endast 1 match kunde genomföras pga. Corona. Den 18/2 vann Älta TK mot
NTK med 4–2.
● Vårfest och julfest blev inställda pga. Corona.
Seniorkommittén:
Under 2020 har seniorerna fortsatt att vara aktiva och hade under 2020 46 deltagare
som tränar och spelar i klubbens regi.
14 mars spelades Roffes mixdubbel med 9 par. Tävlingen vanns av Anna och Claes
Johansson.

7 november ordnades dubbelturneringen Kroken ladies cup med 8 deltagare. Den
gemensamma middagen flyttades fram till våren 2021 på grund av Corona. Tävlingen
vanns av Camilla Sannerud och Lotta Lundén.
Flera gruppspelsserier har varit igång under året.
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Utmärkelser:
Hedersmedlem: Claes Johansson utnämndes till hedersmedlem i NTK för de förtjänstfulla
insatser som har gjorts för klubben.
Årets NTK:are: Ban- och anläggningskommittén för det fantastiska arbetet
som utförts under 2019.
Carl Henrik von Platens stipendium
Priset tillfaller Razmus Båge och Lisa Sohlberg som under det gångna året
visat en stor träningsmoral och haft en fin utveckling i sin tennis. De har
tävlat flitigt och gjort fina resultat runt om i Stockholm. Med sin seriösa
inställning och trevliga attityd på banan är de bra ambassadörer för NTK: s
tävlingsverksamhet”.

Avslutningsvis:
Vi inom styrelsen tackar för förtroendet samt ett gott samarbete under året och lämnar vår
verksamhetsberättelse för årsmötets bedömning. Vi tackar alla funktionärer för det arbete som
utförts.
Nynäshamn i mars 2021
Terje Klausen
……………………………………
Terje Klausen, Ordförande
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Årsredovisning för

Nynäshamns Tennisklubb
812400-4287
Räkenskapsåret
2020-01-01 - 2020-12-31

Innehållsförteckning:

Sida

Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Noter
Underskrifter

1-2
2
3-4
5
5
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Nynäshamns Tennisklubb
812400-4287

Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Nynäshamns Tennisklubb, 812400-4287, får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2020.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla
belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Föreningen har sitt säte i Nynäshamn.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Styrelsen får härmed avge verksamhetsberättelse för perioden 2020 enligt följande:
Styrelsen: Styrelsen har hållit 13 protokollförda möten under det gångna året som leddes av
Ordförande Terje Klausen
Medlemmar: Vid årsskiftet hade NTK 345 medlemmar (312 stycken 2019).
Anställningar: Nynäshamns tennisklubb har haft en heltidsanställd tennistränare/administratör (Felix
Wallier), samt ett flertal timanställda tränare. NTK har tecknat har kollektivavtal med arbetsgivarallians.
Ekonomi: Ställt mot föregående år har föreningens omsättning ökat med 2,5% och gett ett bättre
resultat än året innan. Under året har vi knutit ihop våra system: ekonomisystem, bank och Idrott online
så att den manuella hanteringen av ekonomin är minimerad. Under 2020 beslutade styrelsen att byta
bokningssystem som ytterligare effektiviserar bokföringen
Marknadsföring: Antalet sponsor/friskvårdsavtal har ökat något under det gångna året.
Underhåll: Ban och anläggnings kommittén (BAK) Under 2020 byggde och inredde vi en ny
redskapsbod och ett skärmtak vid utebanorna. För att minska el-förbrukningen i klubbhuset så har
uppvärmningen med direkt-el ersatts med en luft/luft-värmepump. Uppstart av utebanorna samt
iordningställande av banorna krävde ca 450 timmar för att kunna användas. Friskluftssystemet i
hallen(värmeväxlare) har fått ett nytt styrsystem samt åtgärdats.
Tennishallen: Antal bokade timmar i hallen ökade med 16% till 8638 timmar, jämfört med 7426
timmar som bokades under 2019.
Utomhusbanorna: Beläggningsgraden på utomhusbanorna ökade till 28%.
Tränings och tävlingskommittén (TTK): Klubbens träningsverksamhet har fortsatt att öka marginellt.
Vid årsskiftet var det 137 elever, 91 juniorer och 46 vuxna, (134 elever 2019 )
Tävlingar: Tävlingsverksamheten har minskat på grund av covid under 2020.
Veterankommittén: Antal deltagare i veterantennisen ligger numera relativt konstant och omfattar ca
75 aktiva i det schemalagda dubbelspelet på vardagar. Coronaviruset gjorde att vi ställde in spelandet
från mitten av mars och spelade utomhus i begränsad omfattning i maj och juni.
Seniorkommittén: Under 2020 har seniorerna fortsatt att vara aktiva och hade under 2020 var det 46
deltagare som tränar och deltar i klubbens aktiviteter.
Utmärkelser:
Hedersmedlem:
Årets NTK:are:
Carl Henrik von Platens stipendium:

Claes Johansson
Ban- och anläggningskommittén
Priset tillfaller Razmus Båge och Lisa Sohlberg
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Nynäshamns Tennisklubb
812400-4287

Flerårsöversikt
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet, %

2020
2 220
58

2019
2 173
11
59

2018
1 958
1
58

Belopp i Tkr
2017
1 946
1
58

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning
Belopp i kr

Not

2020-01-012020-12-31

2019-01-012019-12-31

2 220 206
2 220 206

2 172 556
2 172 556

-32 015
-898 386
-1 016 966
-180 365
-2 127 732

-1 059 251
-955 863
-60 967
-2 076 081

92 474

96 475

179
-92 653
-92 474

-95 611
-95 611

Resultat efter finansiella poster

-

864

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

-

864

-

864

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Rörelsekostnader
Verksamhetskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Skatter
Årets resultat
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Nynäshamns Tennisklubb
812400-4287

Balansräkning
Belopp i kr

Not

2020-12-31

2019-12-31

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar

8 464 414
76 119
8 540 533

8 626 979
93 919
8 720 898

Summa anläggningstillgångar

8 540 533

8 720 898

7 770
7 770

27 505
27 505

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

22 032
13 307
82 047
117 386

32 394
54 040
86 434

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

515 355
515 355

224 578
224 578

Summa omsättningstillgångar

640 511

338 517

9 181 044

9 059 415

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter
Summa varulager

SUMMA TILLGÅNGAR
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Nynäshamns Tennisklubb
812400-4287

Balansräkning
Belopp i kr

Not

2020-12-31

2019-12-31

Fritt eget kapital
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

5 349 663
5 349 663

5 348 799
864
5 349 663

Summa eget kapital

5 349 663

5 349 663

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

3 570 000
3 570 000

3 620 000
3 620 000

39 360
34 952
187 069
261 381

27 482
43 951
18 319
89 752

9 181 044

9 059 415

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Nynäshamns Tennisklubb
812400-4287

Noter
Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse är en befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte
redovisas som skuld eller avsättning eftersom det inte är sannnolikt att ett utflöde av resurser kommer
att krävas för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig
tillförlitlighet. (BFNAR 3016:9)

Behållning på spelkonton i bokningssystemet 31 december
Klubben tillgodo hos Boka tennis
Eventualförpiktelser
Summa eventualförpliktelser

Underskrifter
Nynäshamn 2021-03-18

Terje Klausen
Styrelseordförande

2020
-

2019
216 330
23 895
192 435
432 660

I
I
I
I
I

Revisionsberättelse
Till Nynäshamns Tennisklubb
årsmöte 2021-04-28

I

Styrelsens ansvar

Det är föreningens styrelse som har ansvar för föreningens ekonomiska förvaltning.
Revisorernas ansvar

Det är vårt, det vill säga revisorernas ansvar, att med rimlig säkerhet uttala oss om den
ekonomiska förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god
revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av
årsredovisningen även tagit del av ett urval av tillhörande verifikationer och förekommande
fall även tillhörande väsentliga beslut. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Uttalande

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per
den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året. Vi anser att vår revision ger
oss rimlig grund för att tillstyrka att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen
för föreningen, disponerar resultatet enligt förslaget i verksarnhetsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

I
I
I
I
I
I
I

I

I
I
I

Nynäshamn 2021-03-17

Lars Lundberg

Per-Olov Lindgren

Revisor

Revisor

I

I

I

I

I
I

I
I

2021-03-11
Fastställande av medlemsavgifter 2021
Dagens nivåer:
• Senior 500kr/år,
• Junior 250 kr,
• Familj 1000kr.
Arbetsavgift tillkommer om 300kr/senior samt 2 ggr 300kr/familj. Återbetalas
genom insättning på spelarkontot efter utfört arbetspass.
Styrelsens förslag: Oförändrade avgifter.

Verksamhetsplan för Nynäshamns tennisklubb budgetåret 2021
8 mars 2021

Intäkter
NTK verksamhet intäkter utgörs av banuthyrning, försäljning av tränarledd verksamhet, tävlingar,
bidrag och sponsring/reklamintäkter. Kostnaderna utgörs huvudsakligen av löner och drift och
underhåll av våra anläggningar. Nedan kommenteras våra planer under det nya året.

Banuthyrning
Vi har sedan årsskiftet infört ett nytt bokningssystem, matchi som vi förväntar oss skall öka
beläggningen på våra banor. Effekten är positiv under januari och februari jämfört med 2020.
Speciellt icke-medlemmar har hittat till oss och därav är beläggningen relativt hög under de första två
månaderna i 2021. Den stora effekten förväntar vi oss under sommarperioden då det blir lättare att
hyra ut utebanorna. Vi har också möjlighet att bjuda in till särskilda aktiviteter och få anmälningarna
direkt i systemet utöver den normala verksamheten. Vidare kan man nu boka badmintonbanor i
systemet, vilket man inte kunde göra tidigare.

Tränarledd verksamhet
Inga särskilda aktiviteter planeras mer än motsvarande verksamheten under 2020

Tävlingar
Här är målsättningen att genomföra alla tävlingar men pandemin gör att det är högst osäkert första
halvåret 2021. Vi följer både FHM samt tennisförbundets rekommendationer.

Kostnader
Drift
Vi arbetar på att få ned våra fasta kostnader. Vi har tecknat ett nytt avtal för bevakning som minskar
kostnaden med ca 75 %. Full effekt får vi inte förrän 2022. Kostnaden för el är en stor post och vi
förväntar oss att våra elkostnader kommer att minska p.g.a. åtgärder i värmesystem och belysning.
Se nedan. Vi jobbar vidare med att hitta andra besparingar under året.

Underhåll
För underhållet av hela verksamheten har vi budgeterat 140 000kr (lokalbidrag för 2021 och ej
utnyttjat bidrag för 2020). Underhållsbehovet är stort. Speciellt när det gäller utebanorna.
Hall
I maj och juni byter vi värme och belysning system (led). Kostanden är 1,2 miljoner och finansieras
fullt ut med bidrag. Den kalkylerade besparingen på elförbrukningen är ca 50% och får full effekt
under 2022.
Utebanor
Utebanorna kräver ett stort underhåll för att de skall fungera tillfredsställande. Bedömningen är att
det krävs en så stor arbetsinsats att vi inte tror att det kan lösas med arbetsplikt. Vi har heller inte råd
att anlita externa firmor för detta. Styrelsen söker lösningar.

NYNÄSHAMNS TK - BUDGET 2021
INTÄKTER

Budget

INTÄKTER BANOR
TENNISSKOLA TRÄNARLEDD
VERKSAMHETSBIDRAG
MEDLEMSAVGIFTER
BUTIK OCH KAFE
LOKALBIDRAG FÖR UNDERHÅLL
REKLAMPLATSER & SPONSRING
TÄVLINGSINTÄKTER
DIVERSE

600
795
147
100
62
1 340
110
166

SUMMA INTÄKTER

3 320 000 2 221 150

KOSTNADER
HALLEN
DRIFT/UNDERHÅLL
FASTIGHETSFÖRSÄKRING
KOSTNADER BOKNINGSSYSTEM
ELKOSTNADER HALLEN
VATTENKOSTNADER HALLEN
BEVAKNINGSKOSTNADER
TELEFON & TV HALLEN

Budget
1 218
67
114
195
15
23
14

000
000
000
000
000
000
000
000
0

000
900
000
000
000
000
000

Utfall 2020 kommentar
566
834
149
193
74
173
103
117
12

000
000
000
150 Delbetalt via tillgodohavande
000
000
000
000
000

Utfall 2020
52 000
0 periodisering
26 000 Endast licensavgift
229 000
16 000
46 000
14 000

UTEBANORNA
DRIFT/UNDERHÅLL

122 000

160 000

VERKSAMHETSKOSTNADER

318 100

483 000

PERSONALKOSTNADER

947 000

943 000

98 000

93 000

188 000

159 150
0

FINANSIELLA KOSTNADER
AVSKRIVNINGAR FASTIGHETER + INVENT

SUMMA KOSTNADER
RESULTAT

3 320 000 2 221 150
0
0

Styrelsen i NTK 2020
Roll

Namn

Ordförande

Terje Klausen

Kommentar

Val
I tur att avgå

6–8 ledamöter enligt stadgarna
Ledamot

Lotta Lunden

Sekreterare

Avgår 2022

Ledamot

Lars Broger

Kassör. Valdes
endast på ett år.

I tur att avgå

Ledamot

Anders Guren

Avgår 2022

Ledamot

Lars Gösta Ekström

Avgår 2022

Ledamot

Thomas Höög

Avgår 2022

Ledamot

Maxime Olausson

V. Ordförande.
Valdes endast på
ett år.

I tur att avgå

Ledamot

Stefan Jeppson

Valdes endast på
ett år.

I tur att avgå

1–3 suppleanter enligt stadgarna
Suppleant

Emelie Kjällquist

I tur att avgå

Suppleant

Stefan Valkonen

I tur att avgå

Förslag till styrelse till årsstämma 2021
Roll

Namn

Val

Tidsperiod

Ordförande

Terje Klausen

Omval

1 år

6–8 ledamöter enligt stadgarna
Ledamot

Lotta Lunden

1 år

Ledamot

Anders Guren

1 år

Ledamot

Emelie Kjällquist

Ledamot

Thomas Höög

Ledamot

Lars Broger

Omval

2 år

Ledamot

Stefan Sundh

Nyval

2 år

Ledamot

Stefan Jeppsson

Omval

2 år

Nyval

1 år

Vakans

1 år

Fyllnadsval

1 år

1 år

1–3 suppleanter enligt stadgarna
Suppleant

Suppleant

Christer Liljegren

Revisorer

Revisor

Per-Olov Lindgren

Omval

1 år

Revisor

Margareta Lindgren

Nyval

1 år

Revisor
Suppleant

Staffan Lundquist

Nyval

1 år

Valberedning har bestått av: Felix Wallier (sammankallande), Staffan Lundquist och Per-Olov
Lindgren
Förslag valberedning: Felix Wallier (sammankallande), Roland Johansson

Nynäshamns tennisklubb

STADGAR
Nynäshamns tennisklubb
Ändrade och fastställda av årsmötet den mars 2021
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Innehållsförteckning
Paragraf
1) Medlemskap
a) Medlem
2) Styrelsen
a) Ordföranden
b) Sekreteraren
c) Kassören

3)
4)
5)
6)

Verksamhets och räkenskapsår
Revision
Kommittéer
Möten
a) Ordinarie möten
b) Extra möten

1–6
4–6
7–12
12
12
12
13
14
15–18
19–24
19–22
23

7) Beslut, omröstning

25

8) Stadgefrågor, m.m.

26–28
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Kort historik
Nynäshamns tennisklubb bildades den 10 juni 1932 under namnet ”Telegrafverkets
verkstads tennisklubb”. Sedan klubben fått hyra mark av Televerket anlades den första
tennisbanan 1932 vid Vikingavägen.
1944 ombildades klubben till Nynäshamns tennisklubb och mer mark hyrdes av AB Nynäs
Petroleum.
1946 omfattade anläggningen fyra banor som alla har tillkommit genom frivilliga insatser av
klubbmedlemmar.
Klubbens 50-årsjubileum 1982 manifesterades med svenska mästerskapet för seniorer.
Samma år började byggandet av en tennishall, och under hösten 1983 togs den i bruk.
1987 byggdes ett nytt stort klubbhus vid utebanorna vid Vikingavägen till vilken mark
inköptes av kommunen och Nynäshamns Fastighet AB. 1988 inköptes av Teli AB den
återstående marken vid Vikingavägen vilket innebar att klubben äger hela anläggningen.
Redan 1932 var mottot för klubben ”Tennis åt alla”. Formellt sade paragraf 1 i stadgarna
”har till uppgift att genom utövande av idrott (tennis) höja intresset för detsamma och utbilda
goda idrottsmän, samt verka för god kamratanda”.

Idrottens mål och inriktning
Definition
Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå
ett tävlingsresultat.
Mål och inriktning
Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt, socialt samt kulturellt
avseende.
Idrott skall utformas och organiseras så att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge
varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till var och ens värderingar.
Idrott ska organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och
ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.
Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

Ändamål
Föreningen har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning.

Hemort
Föreningen har sin hemort i Nynäshamn.
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Medlemskap
§1
Medlem intages i föreningen genom anmälan via hemsidan eller bokningssystemet, som skall
vara åtföljd av en årsavgift som fastställs av årsmötet. Anmälan om medlemskap får avslås
endast om det kan antagas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intressen.
Beslut, varigenom ansökan om medlemskap avslås skall fattas av styrelsen.
Genom beslut av årsmötet får personen på förslag av styrelsen kallas till hedersmedlem i
föreningen. Om rätt att kalla enskild person till hedersmedlem refereras i enlighet med RF:s
stadgar.
§2
Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses
därmed ha omedelbart lämnat föreningen. Har medlemmen ej betalat föreskriven avgift till
föreningen, bestämmer styrelsen om avgiften skall betalas eller inte.
§3
Föreningsmedlemmar får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen
har försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet
eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Frågan om uteslutning får inte avgöras förrän
medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar). I
beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall iakttaga
vid överklagande av beslutet. Detta skall inom tre dagar från dagen för beslutet avsändas till
den uteslutne i betalt brev med posten eller på annat betryggande sätt.
Beslutet om uteslutning får överklagas av den berörda i enlighet med RF:s stadgar. Sedan
beslut om uteslutning fått bindande verkan får föreningen inte kräva den uteslutne
medlemmen på föreskrivna avgifter.

Medlem
§4
•
•
•
•

Har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna.
Har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter.
Skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av
organ inom föreningen.
Har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av
föreningen.
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§5
•
•

Medlem ska betala den årsavgift som bestäms av årsmötet.
Hedersmedlem är befriad från medlemsavgifter.

§6
Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är
vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.
Medlem som deltar i sanktionerade tävlingar och representerar NTK skall följa de fastställda
regler som gäller uppförande och ordning, i enlighet med RF och Svenska tennisförbundets
gällande regler

Styrelsen
§7
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall – inom ramen för RF:s, Svenska
tennisförbundet och dess stadgar, verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata
medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen att:
•
•
•
•
•

Tillse att föreningens bindande regler iakttas.
Verkställa av årsmötets fattade beslut.
Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.
Ansvara för och förvalta föreningens medel.
Förbereda årsmötet.

§8
Styrelsen består av ordföranden och 6–8 övriga ledamöter jämte 1–3 suppleanter.
§9
Styrelseledamöter och suppleanter väljs av årsmötet för en tid som sägs i §22 bland
föreningens röstberättigade medlemmar. Avgår vald styrelseledamot före mandattidens
utgång inträder suppleant, vilken enligt den mellan suppleanterna bestämda ordningen står i
tur, som styrelseledamot för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningar som
behövs. Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot i enlighet med RF:s stadgar.

§ 10
Föreningen tecknas av styrelsen eller om styrelsen så bestämmer, av tre styrelseledamöter
gemensamt eller av särskilt utsedd person.
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§ 11
Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så
bestämmer. Styrelsen är beslutsmässigt om samtliga ledamöter kallats till sammanträde och
minst hälften av dem är närvarande. Vid sammanträdet skall protokoll föras. Avvikande
mening skall antecknas i protokollet.
§12
Ordföranden är föreningens officielle representant. Ordföranden leder styrelsens
förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för
förenings bindande regler och beslut efterlevs.
Har ordföranden förhinder träder vice ordförande in i ordförandens ställe. I övrigt fördelas
arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande, varvid dock
nedan angivna uppgifter bör ankomma på sekreteraren och kassören.
Sekreteraren:
•
•
•
•
•
•

Förbereder styrelsens sammanträden och föreningens möten.
Föra protokoll över styrelsens sammanträden.
Registrera och förvara skrivelser.
Tillse att fattade beslut verkställs.
Om ordförande inte bestämmer annat, underteckna utgående skrivelser och förvara
kopior av dessa.
Årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

Kassören:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Se till att medlemmarna betalar föreskrivna avgifter.
Se till att föreningen söker de bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl.
som finns att få.
Driva in fordringar och verkställa utbetalningar för föreningen samt att se till att det
finns verifikationer över dessa.
Svara för föreningens bokföring.
I förekommande fall lämna särskild uppgift, upprätta deklaration samt lämna
arbetsgivare respektive kontrolluppgifter.
Årligen upprätta balans och resultaträkning.
Föra medlemsmatrikel och inventarieförteckning.
I dess mån varken RF:s samlingsförsäkring eller svenska tennisförbundets försäkringar
är tillräckliga, enligt beslut av styrelsen, tillse att såväl föreningens verksamhet om
föreningens idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade till
betryggande belopp.
Utarbeta underlag för budget.
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Verksamhets och räkenskapsår m.m.
§ 13
Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari t.o.m. 31 december. Styrelsens
arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande år.

Revision
§ 14
Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes och
styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av,
när helst de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste
räkenskapsåret, senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens
förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets och räkenskapsåret samt till styrelsen
överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

Kommittéer
§15
Styrelsen kan delegera löpande arbetsuppgifter till kommittéer då detta är lämpligt. Beslut om
inrättande eller nedläggning av en kommitté fattas av styrelsen.
§ 16
Kommitténs ordförande utses av styrelsen. Övriga ledamöter kan rekryteras direkt av
kommittén.
§ 17
Styrelsen fastställer, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt de befogenheter som
kommittén har.
§ 18
Kommittén skall upprätta bokslut, om nödvändigt vilket skall revideras av klubbens två
huvudrevisorer. Kommittéerna skall också om nödvändigt upprätta budget för kommande
verksamhetsår.
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Möten
Ordinarie möten
§ 19
Föreningens årsmöte skall hållas i mars månad. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för
mötet. Kallelse jämte dagordning för årsmötet översänds till medlemmarna senast tre veckor
före mötet, antingen via post eller om möjligt via elektroniska medier och dessutom kungöres
inom samma tid genom anslag i klubblokalen.
Styrelsen skall hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillgängliga för
medlemmarna senast en vecka före årsmötet.
§ 20
Medlem som i föreskriven ordning har betalt sina avgifter till föreningen och under året fyller
lägst 15 år samt hedersmedlem har rösträtt på mötet. Denna är personlig och får inte överlåtas
på annan. Medlem, som inte har rösträtt, har yttranderätt och förslagsrätt.
§ 21
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande på
mötet.
§ 22
Vid årsmötet förekommer följande ärenden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av dagordningen.
Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
Val av justeringsmän, samt jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet samt
rösträknare.
Uppläsning av föregående årsmötesprotokoll.
Styrelsens verksamhetsberättelser samt resultat och balansräkningar för det senaste
verksamhetsåret.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, för den tid revisorerna avser.
Fastställande av medlemsavgifter.
Fastställande av arvoden och ersättningar.
Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.
Val av
a) Föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år.
b) Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
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•

•

c) 1 - 3 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett
år.
d) Två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år, i detta fall får inte
styrelsens ledamöter deltaga.
e) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall vara
sammankallande.
Behandling av förslag, som väcks av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av
röstberättigad medlem minst 21 dagar, dock för förslag om stadgeändring eller
upplösning av föreningen senast 30 dagar före mötet.
Övriga frågor.

Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen för mötet.

Extra möte
§ 23
Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte, om sådant möte behövs. Vidare är
styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så
kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av föreningens
röstberättigade medlemmar.
Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet, får den som krävt mötet kalla till detta.
Kallelse jämte dagordning för extra möte översänds senast sju dagar före mötet till
medlemmarna eller kungörs genom anslag i klubblokalen eller dylikt. Vid extra möte får
endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.
§ 24
Om rösträtt på extra möte om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i § 20 och
21.

Beslut, omröstning
§ 25
Beslut fattas med acklamation (dvs. med ja eller nejrop) eller efter sluten omröstning
(votering) om sådan begärs. Med undantag för de i § 26 nämnda båda fallen avgörs vid
omröstning alla frågor genom enkel majoritet i enlighet med RF:s stadgar.
Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så
begär. Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av
ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid
val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.
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Stadgefrågor m.m.
§ 26
Endast två på varandra följande allmänna möten varav ett kan vara årsmötet får ändra dessa
stadgar eller upplösa föreningen. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet angivna röster
biträder beslutet.
§ 27
I beslutet om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas
till bestämt idrottsfrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och
årsmötets protokoll i ärendet samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar,
skall omedelbart delges svenska tennisförbundet.

§ 28
Utöver dessa stadgar gäller RF:s stagar och övriga föreskrifter och anvisningar samt svenska
tennisförbundets stadgar, tävlingsreglemente och övriga i vederbörlig ordning utfärdade
föreskrifter. Ordföranden och sekreteraren skall tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter och
anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna.
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Årets NTKare:
Motiveringen lyder:
Edvin har under flera år varit delaktig som tränare i junior- och minitennisen. Under det
gångna året har han varit till stor hjälp med ordinarie verksamhet men framförallt vid
sommarens klubbläger, där han ledde verksamheten för de yngre deltagarna.
Edvin gör alltid sitt yttersta för att medlemmarna ska trivas och är en fin förebild för tränarna i
klubben. Han bidrar med en positiv anda och ett härligt kamratskap!

Rotary Stipendium
Motiveringen lyder:
”Genom sin glädje och intresse för tennisen är nedan juniorer goda representanter för
Rotarys ledord att vara nyfiken på nya utmaningar och hjälpa andra genom att vara en bra
kompis”.
Titus Ejmert

Araceli Moskavchuk

Embla Perland
Alvar Naeslund
Rasmus Solonakis

Von Platens Stipendium
Motiveringen lyder:
Patrik Munkhammar har under det gångna året visat en stor träningsmoral och har haft
fortsatt fina resultat. Han har bland annat vunnit Junior RM inne och ute, Salk Open och
rankades som nummer 3 i Sverige för sin ålder vid årets slut. Med sin seriösa inställning och
trevliga attityd på banan så är han en bra ambassadör för NTK:s tävlingsverksamhet.
Simon Munkhammar har under det gångna året visat en stor träningsmoral och fortsatt sin
fina utveckling. Han har bland annat varit i final i MIK Open, RM inne, Stockholm Junior
Tour tävlingen i Näsbypark och rankades som nummer 9 i Sverige för sin ålder vid årets
slut. Med sin seriösa inställning och trevliga attityd på banan så är han en bra ambassadör
för NTK:s tävlingsverksamhet.

