
 

 

 
 
 

Verksamhetsberättelse för Sigtuna Tennisklubb (Orgnr 814800-5344) 

1 maj 2021 tom 30 april 2022 
 

Styrelsens sammansättning under räkenskapsåret 
 Robert Tönhardt, Ordförande  
 Mia Eriksson, Sekreterare 
 Gunnar Strand, Kassör och Vice Ordförande 
 Sofie Roberte, Ledamot 
 Fredrik Tang, Ledamot 
 Mikael Westin, Ledamot 
 Henrik Tingwall, Ledamot 

 
 
Per 2022-04-30 har klubben; 

• 809 medlemmar   (år 2020: 732 medlemmar) 
• Tre heltidsanställda  (år 2020: Två heltidsanställda) 
• Administration – bokföring mm - 25 % tjänst 
• Ca 10 timanställda (tränare, städ) 

 
Antalet medlemmar har ökat med ca 10% på ett år, samt att nya tränare har anställts. 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 protokollförda styrelsemöten. Utöver dessa 
möten har ett antal arbetsmöten genomförts med bland annat leverantörer, anställda 
tränare och övriga anställda. 



 

 

Verksamheten i sammandrag 

Sammanfattning ekonomi 
Intäkterna överträffar budgeten och var högre än verksamhetsåret 2020/2021. Intäkterna 
har ökat rejält på privatlektioner och iom Corona-epidemin minskat rejält på tävlingar. 
Intäkts-minskningen på strötimmar har balanserats av intäkterna på abonnemang.  
Omsättningen blev 4 728 kSEK (år2020/2021 : 4 623 kSEK). Efter utebanor underhåll på ca 
160KSEK utebanor samt en tillväxtavsättning på ca 300KSEK, så blev resultatet ca 50 kSEK. 
De 300KSEK är reserverade då nästa år kommer medföra en del insvängningar iom 
nyanställning, en provanställning på 75%, samt att situationen i världen gör att 
kostnadsökningarna är svårskattade.    
Utöver reservationer för underhåll, så är det lönekostnaderna och elkostnaden som ökat 
mest. Lönekostnaden har ökat med ca 150kSEK vilket balanseras bra av de ökande 
intäkterna från tennisskolan och privatlektioner. 

 
Tennisskolan 

Tennisskolan har marginellt påverkas av pandemin-restriktionerna. Tennisskolan har gått bra 
med god närvaro i de flesta grupperna. Under HT stod ca 20 ungdomar i kö.  

I inledningen av verksamhetsåret så slutade tennistränaren Micke Gustavsson vilket 
medförde ett extra behov av timtränare och nyanställning. 

Tennisskolans kvalité har höjts under året och det har lagt ner extra resurser på barn och 
ungdoms tennisen. Robert Gosa har ansvarat för lördagstennisen och utöver de tidigare 
tennistränarna så har det bl a tillkommit Axel Fågelberg som timtränare. Under hösten så var 
slitigt och svårt att få ihop tillräckligt med tennistränare och då rekryterades en ny tränare, 
Sebastian Lööf, till klubben. Sebastian startade efter årsskiftet och blivit ansvarig för 
barntennisen. Nyanställning har medfört att det blivit lättare att möta behovet på 
tennistränartimmar, samt ytterligare en kvalitetshöjning tennisskolans.   

Trots tränarförstärkning med Sebastian så kvarstår tränarbrist nästkommande 
verksamhetsår. Denna brist uppstår genom att några av timtränarna kommer dra ner på sina 
timmar, klubben växer och ökat behov iom sign-in tennisen. För hantera denna situation så 
har ytterligare en deltids timtränare provanställas. Målsättningen med förstärkningarna är bl 
a att ytterligare höja kvalitén och att skapa möjlighet att lägga upp fler träningstider dagtid.  

Sommarläger anordnades under 5 veckor, sommaren 2021. Bra deltagarantal. Vuxencamp 
med 24 platser genomfördes i juni och var mycket populärt. Ytterligare anordnades läger på 
novemberlovet, decemberlovet (Julcamp) och under påsken. Under påsken genomfördes 
läger för barn ungdomar samt Sign-in-träning för vuxna. Under våren genomfördes öppet hus 
med 150 elever från St:Per, vilket resulterat i att minitennisen har ökat. 

Robert Wallin har gått tränarutbildning, TG2 som nu är avslutad. Två ungdomstränare har 
gått utbildning TGU1.  

Nytt projekt som kallas ”unga ledare” har startats upp. Projektet innebär att lära upp och 
utbilda våra egna unga att bli framtida ledare. Anton på SISU deltar i uppstarten för att 
berätta lite kring ledarskap.  



 

 

 
Bantider är höjda från och med första januari. Priserna är differentierade där lägsta tiden är 
höjd med 10 kr och de attraktivaste tiderna är höjd med 30 kr.  
Beslut har tagits gällande ny avgift från och med HT 2022: 2950 SEK för vuxentennis, 16 ggr 
per termin. 

Vi har fått till en bättre struktur i Matchi avseende grupplaneringen. Direkta utskick kan nu gå 
ut direkt till medlemmarna, d v s bättre kontroll och GDPR-vänligt.   

 

Tävlingar, läger mm 

För att skapa en tävlingsvana, samt bygga klubbgemenskap så har det startat nya serielag för 
de yngre förmågena. 

  

Några av de sakerna som anordnas är 

 Sigtuna Sommarspel 2021    begränsades iom och det var ca 125st deltagande (ca 
hälften jmf med fg år) 

 Sigtuna tennis klubbmästerskap 2021 spelades i slutet av augusti och fick dryft 
70 startande 

 Sigtuna höstcup 2021 spelades i början av november och drog ca 65 spelare 
 Sigtunacupen 2022 i februari ställdes in pga pandemin 
 Junior RM Inne SvTF Mitt 2022 spelades i mars 
 Sommarläger anordnades under 5 veckor, sommaren 2021. Bra deltagarantal. 

Vuxencamp med 24 platser genomfördes i juni och var mycket populärt. 
Ytterligare anordnades läger på novemberlovet, decemberlovet (Julcamp) och 
under påsken. Under påsken genomfördes läger för barn ungdomar samt Sign-
in-träning för vuxna. 

 Vi har haft ett fortsatt stort intresse i gruppspelet. Sex fulla divisioner med åtta 
spelare i varje grupp. 

 Sign in tennisen har ökat rejält 
 Två ungdomstränare har gått utbildning TGU1 

 
 
Anläggningen 

Alla trasiga lysrör utbytes i början av verksamhetsåret.  

Kommunen håller på med en uppdatering av ett förlikningsavtal syftet att få ordning på 
tennisklubbens inomhusklimat, d v s förbättra luftflöde samt få det kallare inomhus på 
sommaren. I denna dialog så har kommunen kommit med ett förlikningsavtal där kommunen 
ska investera i ett nytt klimatsystem. Som del av detta avtal ingår det att kommunen vill se 
motprestationer från klubben. Allt är försenat och förhoppningen att kommunen få till ett 
politiskt beslut innan slutet av 2022. 
 

Anläggningens underhållsplan är föråldrad och en uppdatering har påbörjats. Vi har 
efterfrågat offerter för en genomgång av fastigheten samt avsatt den del pengar för ev 
reparationer. 



 

 

Målning av inomhusbanor har diskuterats och även om det börjar bli dags för ommålnings så 
brinner det inte. 
 
Utebanorna 

Vi har lyckats få till ett tillägg till vårt tidigare arrendeavtal av marken vid utebanorna. 
Tillägget gör att gjort att vi får nyttja en del av marken utanför bana 3 samt sätt upp reklam 
på banstaket som är ut mot vägen. En läktare har byggts utanför bana 3, lite nya 
utomhusmöbler har inhandlats och det har lagts plattor i gången mellan bana 1 och 2.  

Banorna gjordes i år igen i ordning tidigt. Tre stycken vindskydd var sönderblåsta och nya 
har beställts sedan länge tillbaka. Vi har satt upp 2st nya vindskydd och inväntar leverans av 
ytterligare innan det 3e kan sättas upp. Dörren och sprinklers fortsätter att krångla och hur 
detta ska åtgärdas undersöks. 

Sponsorer 

De har skapats nya sponsorpaket och det har jobbats intensivts med att få in nya sponsorer. 
STK har lyckats få in 7st nya sponsorer vilket medfört att vi säkrat våra sponsorintäkter. 
Framåt så kan vi även sätta upp en del reklam på utomhusbanorna, vilket troligen kommer 
bidra med nya reklamintäkter.  
 

Medlemmar och Trivsel 
  
En Facebookgrupp har startas för att marknadsföra event och hitta spelarpartner. 
En aktivitetslista är upprättad och ett första event arrangeras under KM. Under oktober 
genomfördes en mini turnering på 4 banor under en kväll och i december genomfördes en 
miniturnering igen med 17 anmälda deltagare.. Det har köpts in ..kakor.. i förhoppningen att 
medlemmarna gillar det och att det sporrar till fika-kultur.  
Ett bollskåp har placeras i entrén vilket gör det smidigt för medlemmarna att köpa nya bollar. 
 
Medlemarna har efterfrågat en ny bollmaskinen och inköpet är lite försenat men beställningen 
är gjord och leveransen kommer i början av nästa verksamhetsår.   
En skärm kommer att sättas upp i entrén för att bl.a. marknadsföra aktivivteter, m.m. Skärmen 
kommer troligen på plats vid uppstarten av höstterminen. 
 
Rickard Liledahl har skapat en pedagogisk instruktionsvideo hur man användar hjärtstartaren 
och den finns att hitta i hallen på informationsväggen (scanna QR kod) eller på 
Facebookgruppens hemsida. 

 
Hemsida & IT 

 
Vi har en  ny hemsida! 
 
Till årsskiftet så försvinner möjligheten att använda idrottonline för hemsidan, p g a detta och 
för att underlätta underhållet av hemsidan så har hemsidan gjorts om och flyttats. Hemsidan är 
nu baserad på WordPress. Miljön, inklusive säkerhetsskydd och backuper kommer skötas via 
Sigtuna bolaget Beveled Edge.     
 



 

 

De STK anställda har fått grattis non-profit office365. Därmed så har det gjorts stegvis en 
förflyttning till denna miljö, inklusive att byta från drop-box till teams/sharepoint-lagring. Det 
kvarstår att obesörja ett system för automatiskt system backuper, samt en utbildning av de 
anställda. 
 
 
Summerat 

Delar av det gångna året har präglats av återgång till det normala, d v s till det ”vanliga” efter 
pandemin.  

STK fortsätter att ha en god ekonomi vilket gjort det möjligt att anställa fler tennistränare 
och därmed skapa stabilitet och hållbarhet, samt kvalitetshöjning. STK har gjort två lyckade 
nyanställningar, där den ena är en provanställning.  

I övrigt, vi har kunnat erbjuda fysisk aktivitet för barn, ungdomar och vuxna med bra kvalitet, 
skapat en ny STK hemsida, förbättrat miljön vid utomhusbanorna och följt 
verksamhetsplanen.  

  



 

 

Övrigt 

Vi från styrelsen i Sigtuna Tennisklubb vill tacka anställda, tränare, sponsorer samt alla 
ideella insatser för det gångna året samt önska Er varmt välkomna till en ny spännande 
tennissäsong! 

 
 
 
Sigtuna 29 Maj, 2022 

 
Styrelsen 


