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Året har bjudit på många tennisaktiviteter i 
Karlstad. I region väst har vi dels kommit 2:a i 
klubbtävlingen och dels 2:a som bästa 
tävlingsklubb, detta är bästa resultat någonsin 
för Karlstads TK. Andra tävlingsaktiviteter 
med extra lyskraft var att klubben för första 
gången någonsin arrangerade JSM Race 
(kvaltävling till SM) i Karlstad. Senare under 
sommaren fick föreningen förtroendet att 
också arrangera Regionsmästerskap.

”Vi-känsla” och hållbarhet
Föreningen har jobbat aktivt för att skapa 
gemenskap och bygga lagkänsla. En god 
gemenskap bygger en hållbar förening över 
tid, även i en individuell sport som tennis. 
Genom att spela mer seriespel i lagform än 
någonsin, att göra klubbresor, tennisläger och 
olika träffar så blandas medlemmar på ett mer 
dynamiskt vis. Vi har haft många medlemmar 
och föräldrar som träffas, och hjälper till som 
funktionärer vid olika tävlingar och even-
emang. Detta är oerhört betydelsefullt för att 
bygga en fin sammanhållning. 

Kommunikation och transparens 
Styrelsen har jobbat aktivt under året med 
kommunikation och transparens rörande 
klubben. Ett aktivt varumärkesbyggande om 
tennis i allmänhet och Karlstads Tennisklubb i 
synnerhet har präglat detta arbete.

Vår hemsida, karlstadtk.se har haft 10 000 
besök under året. Klubbens Instagram har 
haft 75 000 visningar och facebook hela 250 
000 visningar av innehåll. Vi har även haft 
återkommande reportage i lokaltidningarna.

STYRELSENS  
BERÄTTELSE
Verksamhetsåret 2019 har varit ett 
tillväxtår för Karlstads tennisklubb. 
Föreningen har fortsatt att växa med 
fler medlemmar, sponsorer och nya  
tävlingar. Mer tennis helt enkelt.

Målsättning är att de egna medlemmarna ska 
vara välinformerade om verksamheten, vad 
som är på gång för varje spelare och/eller ens 
barn. Att veta vad som hänt för aktiviteter i 
verksamheten, på alla nivåer. Medlemmar ska 
känna sig inkluderade.  

En annan målsättning är att kommunicera 
externt, riktat mot kommunen och andra 
externa aktörer. Ambitionen är att kommunen 
har god kännedom om tennis och att vi lockar 
fler spelare till tävlingar. Vi vill vara en attraktiv 
tennisklubb på alla plan. 

Klubben har fortsatt sätta fokus på behovet av 
fler inomhustennisbanor i Karlstad. Där är 
Karlstads kommun en viktig part. Ett flertal 
möten med kommunen har skett under året 
där föreningen fått möjlighet att påvisa bristen 
på tennisbanor och hur detta påverkar 
klubben. Både politiker och tjänstemän hos 
kommunen visar stor förståelse för de 
utmaningar förening har i dagsläget med få 
tennisbanor i Karlstad… 

Nya tävlingar  och fler aktiviteter 

Dubblat 
medlemsantal 

på två år

2:a i  SvTF Väst



TRÄNING Föreningen erbjuder träning på många 
nivåer. Vi delar Riksidrottsförbundets 
ambition om att sänka trösklar och kunna 
stötta spontanidrott och inkludera fler att 
delta i idrotten, även i socioekonomiska 
svagare delar av samhället. Alla ska ha 
chans att delta inom idrotten och i tennis. 

Träningsverksamheten
Klubbens träningsverksamhet är uppdelad i 
olika mognadsnivåer. Yngre spelare startar 
ofta i boll- och bus, går vidare till tennisskola, 
tävlingsgrupper och sedan olika motions/
veteran/vuxengrupper. Klubbledningen har 
under året genom effektiv planering genom-
fört mycket tennis på många plan. Dels har 
föreningen fördubblat medlemsantal på två år. 
Vi har genomfört ca 3500 grupp-träningspass 
under året med ca 17000 deltagartillfällen. 
Totalt har föreningen hela 431 medlemmar. 
Dels har vi spelat många matcher och gjort 
mängder med andra typer av tennisaktiviteter.

Barnkonventionen 
Föreningen har jobbat målinriktat och i 
enlighet med FN:s barnkonvention senaste 
åren. Med start 1/1 2020 har konventionen 
uppgraderats till lag i Sverige. Vi strävar aktivt 
för att våra träningar och tennisaktiviteter ska 
möta detta på bästa sätt. Alla barn har samma 
rätt igheter och l ika värde. Ingen får 
diskrimineras. Barnets bästa ska beaktas i 
alla beslut som rör barn. Exempel på detta är 
att vi försöker bjuda in öppet och tydligt till 
olika aktiviteter, och undvika otydlighet och 
godtycklighet där det är möjligt.

Vi har även stöd i vår handlingsplan mot 
diskriminering, mobbing och kränkning hur vi 
ska hantera olika situationer. Målet är att 
erbjuda ett tryggt föreningsliv för alla 
medlemmar. Vi är certifierade av Karlstads 
Kommun enligt ”Trygg Förening”.

Klubbresa
Under hösten gjordes en klubbresa till GLTK i 
Göteborg där man deltog på halloween Cup, 
som spelas dygnet runt. Ett 15-tal Karlstad-
spelare deltog utöver föräldrar och ledare.

Läger
Klubben har arrangerat flera tennisläger i 
Arvika och Filipstad under året. Även många 
medlemmar som deltagit i SvTF Väst-läger. 
Det är berikande att träffa andra barn/
ungdomar som man normalt inte träffar eller 
tränar ihop med. Man bygger relationer på 
flera plan. Dessa läger är väldigt uppskattade. 

Samarbete med Friskis&Svettis
Under året har klubben inlett ett samarbete 
med Friskis&Svettis. Juniorer får träna gym/
pass på Friskis för att komplettera tennis-
träningen. Klubben ser helst att de som tränar 
tennis minst tre gånger i veckan också 
kompletterar med gym-träning för mer allsidig 
träning som minskar skaderisk över tid.  

Extraaktiviteter under loven
Under alla lov har klubben arrangerat olika 
typer av extraaktiviteter. Tema-tennis, boll och 
bus, taskig-boll-turneringar. Under sommar-
lovet erbjöds kostnadsfri tennisskola med 110 
deltagare. En väldigt omtyckt tradition. 

Tennis på gatan och parasport
Föreningen erbjuder flera gånger i veckan, 
tennis på gatan, gratis. Sommar på Gruvlycke/
Våxnäsområdet och vinter inomhus på Fröding 
Arena/Kronoparken. Även parasport-aktiviteter 
genomförs.  



Prestationer - individuellt
Tävling är centralt i tennis och ett spännande 
moment som ger en extra dimension i 
idrotten. Föreningen har några duktiga 
tävlingsspelare som under 2019 representerat 
Karlstads Tennisklubb på bästa sätt. 

På veteransidan finns Andreas Lindgren, som 
vann silver i SM HS40 inne och ute under året 
(dock nu tävlandes för Enebybergs IF). Johan 
Christenson vann SM-guld i HD55. Bägge har 
även deltagit i VM i tennis under året. 

Bland juniorerna som utmärker sig resultat-
mässigt finns:
• Felix Petrov -03, vann RM 16 års både 

singel och dubbel samt vunnit 5 tävlingar 
under året.

• Emilia Hollman -04, finalist i flertalet 
tävlingar.

• Erik Nordström -05 finalist i Västtourens 
mastersslutspel, RM-vinnare, Next 
Generation vinnare. Vann hela 14 tävlingar 
under året, samt vunnit Tennis Europe 
tävling i dubbel mot landets bästa spelare.  

• Hjalmar Petrov -07, vinnare i västseriens 
masterslutspel, vunnit 12 tävlingar under 
året, inkl RM.  

• Benjamin Du -08, har vunnit 9 tävlingar 
under året. Vinnare i Next Generation och 
finalist i RM. 

Vid sidan om dessa spelare deltar många i 
olika tävlingar och spelar väldigt bra tennis. 
Klubben hade 101 spelare med tävlingslicens 
aktiva under året 2019, och hela 35 spelare 
har vågat s ig på at t spe la externa 
sanktionerade tävlingar utanför Karlstad.

Prestationer - lag 
Den gemensamma laginsatsen vår klubb visat 
inom regionen SvTF Väst 2019 har varit den 
främsta någonsin. Vi når det bästa resultat 
sedan regionens seriespel Västserien/
klubbtävling initierades för över 10 år sedan.

Västtouren/klubbtävlingen
Tack vare de grymma insatserna från klubbens 
alla spelare har Karlstads Tennisklubb hamnat på 
2:a plats av 59 tennisklubbar inom Svenska 
Tennisförbundet Väst. Denna klubbtävling 
summerar alla regionens sanktionerade tävlingar 
och dess resultat från deltagande spelare.

Årets seriespel 
Karlstads TK har även gjort sitt bästa år 
någonsin som serieklubb i Västserien. Inom 
ser iespele t finns k lubbtäv l ingen ”årets 
serieklubb” inom regionen och även där kom 
Karlstads Tennisklubb på 2:a plats. Våra serielag 
har deltagit i mängder med matcher under året.

Karlstads Tennisklubb har ett antal serielag som 
spelar tennis, både i svenska tennisserien inne/
ute, i västserien inomhus och västserien 
utomhus. Även inom regionen som TioTräffen 
(10 år) och Dubbelträffen (damer +40). Damerna 
slutade 3:a av 5 lag under 2019.

I Västserien utomhus har föreningen haft 12 lag 
representerade under året. De som lyckades 
bäst var Pojkar 16, 14 och 10 som vann sina 
serier. I Västserien inomhus har föreningen haft 
10 lag som deltagit. Bäst gick det för herrar Elit, 
div 1, Herrar Div 2, P16 div 1, P16 div 2 där man 
vunnit sina serier. 

I Svenska Tennisserien har klubben 2 lag som 
deltar, herrar och herrar 45. H45 slutade 3:a i 
serien både ute och inne under året. Herrlaget 
kom 5:a inne resp 2:a ute.  

Tävling - Karlstads Tennisklubb kom på 2:a plats i klubbtävlingen bland 59 
tennis-föreningar, som mest framgångsrika klubb (alla spelares vinster 
summerade) inom Svenska Tennisförbundet Väst för 2019, slagna av Lidköping. 

På bild vänster: Erik Nordström och Benjamin Du (Next Gen)På bild höger: Felix Petrov och Petter Cahp (seriespel)



Mer info: https://svtf.tournamentsoftware.com

Seriespel - Karlstads Tennisklubb kom på 2:e plats som mest framgångsrika 
seriespelsklubb inom Svenska Tennisförbundet Väst för 2019.

Västserien	ute Herrar	Elit	Div	1

1 Alingsås	TK	

2 Karlstads	TK	

3 Skultorps	TK	

4 Trollhä8ans	TK	

Västserien	ute Herrar	Div	2

1 Grums	TK	

2 Karlstads	TK	

3 Arvika	TK	

4 Kils	TK	

Västserien	ute Damer	35	Div	1

1 Skara	TK

2 Skultorps	TK	

3 Högsäters	TK

4 Karlstads	TK

5 Mariestads	TK

Västserien	ute Damer	Elit	Div	2

1 Mariestads	TK

2 Karlstads	TK	

3 Skultorps	TK	

4 Sandareds	TK

Västserien	ute Pojkar	14	Div	2

1 Karlstads	TK	

2 Hammarö	TK

3 Sommarro	TK

Västserien	ute Pojkar	16	Div	1

1 Karlstads	TK

2 Alingsås	TK

3 Lidköpings	TK

4 Trollhä8ans	TK

5 Sandareds	TK

Västserien	ute Flickor	14	Div	2

1 Arvika	TK

2 Kils	TK

3 Karlstads	TK

4 Sommarro	TK

5 Hammarö	TK

Västserien	ute Pojkar	12	Div	2

1 Arvika	TK

2 Karlstads	TK	lag	1

3 Karlstads	TK	lag	2

4 Hammarö	TK

5 Kils	TK

Västserien	ute Pojkar/Flickor	10

1 Karlstads	TK	lag	2

2 Hammarö	TK

3 Åmåls	Nya	TK

4 Karlstads	TK	lag	1

Västserien	ute Pojkar/Flickor	10	
Musse

1 Sommarro	TK

2 KrisGnehamns	TK

3 Hammarö	TK

4 Karlstads	TK

5 Sunne	TK

Västserien	inne Herrar	Div	2

1 Karlstads	TK

2 Grums	TK

3 Sommarro	TK

4 Kils	TK

5 Arvika	TK

Västserien	inne Pojkar	16	Div	2

1 Karlstads	TK

2 Åmåls	Nya	TK

3 Sommarro	TK

Västserien	inne Damer	Elit	Div	1

1 Lidköpings	TK

2 Trollhä8ans	TK

3 Elfsborgs	Tennis

4 Tidaholms	TK

5 Hammarö	TK

6 Karlstads	TK

Västserien	inne Pojkar	16	Div	1

1 Karlstads	TK

2 Lidköpings	TK

3 Uddevalla	TK

4 Elfsborgs	Tennis

Västserien	inne Herrar	Elit	Div	1

1 Karlstads	TK

2 Lidköpings	TK

3 ElMorgs	Tennis

Västserien	inne Flickor	14	Div	2

1 Arvika	TK

2 Kils	TK

3 Karlstads	TK	lag	1

4 Karlstads	TK	lag	2

5 Sommarro	TK

Västserien	inne Pojkar	12	Div	2

1 Arvika	TK

2 Karlstads	TK

3 Hammarö	TK

4 Kils	TK

5 Sommarro	TK

6 KrisGnehamns	TK

Västserien	inne Pojkar/Flickor	10

1 Hammarö	TK

2 Karlstads	TK	lag	2

3 Åmåls	Nya	TK

4 Kils	TK

5 Karlstads	TK	lag	1

Sv	in	18-19 Herrar	45	Div	1	väst

1 Ullevi	TK

2 Bro8skärrs	TF

3 Karlstads	TK

4 Lidköpings	TK

5 Vimmerby	TK

6 Elfsborgs	TK

Sv	ute	19 Herrar	45	Div	1	väst

1 Bro8skärrs	TF

2 Kungsbacka	TK

3 Karlstads	TK

4 Ullevi	TK

5 GLTK	1

Sv	ute	19 Herrar	Div	2	väst	B

1 Kils	TK

2 Karlstads	TK

3 Vänersborgs	TK

4 Falköpings	TK

5 Skövde	TK

Sv	in	19-20 Herrar	Div	2	väst

1 Kungsbacka	TK

2 GLTK	2

3 Lerums	TK

4 Pixbo	TK

5 Karlstads	TK

6 Team	Åkered	TK

7 Elfsborg	Tennis	2 * Svenska Tennisserien inomhus spelas för H45 över vintern därav olika år

https://svtf.tournamentsoftware.com
https://svtf.tournamentsoftware.com


 
Tävlingar 
Föreningen har genomfört rekordmånga 
tävlingar under verksamhetsåret, både 
sanktionerade från Svenska Tennisförbundet 
och enklare icke sanktionerade.

Karlstad Open arrangerades som årets stora 
sanktionerade utomhustävling på grus, 12-16 
juni. Totalt deltog 66 spelare och 74 starter. 

Karlstads TK JSM Race, 29 juni - 3 juli 
genomförde föreningen en nationell JSM 
kvaltävling för 15-16 åringar utomhus. 
Sanktionerad tävling med SM-status. Hela 51 
spelare jagade kvalificeringspoäng i Karlstad 
inför SM-final. Många tillresta toppspelare.   

Baltic Sea Youth Games, 5-6 juli genomfördes 
en landskamp mot Polen inom ramen för 
BSYG. 14-17 åringar tävlade i mixed dubbel.

Regionsmästerskap SvTF Väst för 12-åringar 
arrangerades 23-25 augusti utomhus i 
Karlstad för första gången. 36 spelare deltog. 

Karlstad Cupen arrangerades som årets 
sankt ionerade inomhustäv l ing 20-22 
september. Totalt deltog 105 spelare och 135 
starter vilket återigen är nytt rekord. Detta är 
Värmlands största tennistävling.

I april arrangerade klubben en uppladdnings-
dag inför inomhus-JSM. Regionens bästa 
spelare deltog här från många klubbar. 

Under året har även flertalet nybörjartävlingar 
arrangeras. SO TOUR-tävling med 55 
deltagare i mars och SO TOUR tävling i 
december med 40 deltagare. I augusti 
ordnade vi en enkel tävling SUN TENNIS 
TOUR där 30 barn deltog. Klubben arrangerar 
även en Player School för att lära matchspel. 

Annandagsdubbeln är en senior-dubbeltävling 
som arrangerats 26/12 med 20 deltagare. 
Första gången tävlingen arrangeras som en 
separat upplaga för herrar resp damer.

Samtliga aktiviteter klubben genomfört 
beskrivs mer detaljerat på vår hemsida  
http://karlstadtk.se/nyheter
Tävlingsresultat även på  
https://svtf.tournamentsoftware.com

http://karlstadtk.se/nyheter
https://svtf.tournamentsoftware.com
http://karlstadtk.se/nyheter
https://svtf.tournamentsoftware.com


Föreningen har som målsättning att 
vidareutbilda tränare kontinuerligt. Att 
uppmuntra nyfikenhet och viljan att 
förbättra sig. Kompetenta tränare och 
ledare lägger grunden i ambitionen att 
vara en attraktiv förening. 

Utbildning
Under året har föreningen fortsatt satsat hårt 
på utbildning både internt och externt. Under 
februari genomförde elva medlemmar en  
uppskattad tävlingsledarutbildning. Tre 
tränare har även gått en två-dagars 
plattforms-utbildning under våren.

Under hösten gick sex av våra tränare 
påbyggnadsutbildning i form av Svenska 
Tenn is fö rbunde ts f y radagars TGU1. 
Ytterligare två tränare har avslutat Multiskillz-
utbildning under vårterminen. 

Juniorer har även deltagit på utbildning kring 
kost och näringslära i relation till idrott.

Flera ur tränarbasen och styrelse har deltagit 
på Svenska Tennisförbundets nationella barn- 
och ungdomskonferens.

Tränare
Föreningen har många tränare och fler på 
gång i de yngre leden. Totalt har föreningen 
haft 36 tränare aktiva under året. Det främsta 
tränaransvaret har tagits av Anton Brunström, 
Petter Cahp, Olof Borg, Eskil Haak Byström 
och Emilia Hollman i fint samarbete med alla 
våra övriga juniortränare. 

UTBILDNING 
OCH TRÄNARE

Att satsa på tennisutbildning och 
kurser för våra egna tränare är fortsatt 
högsta prioritet.



SUMMERING…
Styrelsens målsättning vid starten av 
verksamhetsåret 2019 var en attraktiv 
förening, öka spelarantalet som tävlar,  
jobba för ett tennisgymnasium, utbilda fler 
medlemmar, skapa fler tävlingar i 
Karlstad, samt jobba för fler tennisbanor.

Ekonomi
Karlstads Tennisklubb har en ekonomi i 
balans och ett eget kapital på 988 TKR. För 
tredje året i rad redovisar föreningen ett 
positivt resultat vilket är oerhört glädjande. 
Detta år överträffar resultat budget och landar 
på 262 TKR. Prognos för 2020 är dock något 
blygsammare utveckling, då kommunen 
förändrat villkoren för banhyror, samt en viss 
ökad kostnad för tränare. Vi ökar tränartäthet 
för vissa grupper och vi strävar efter ännu 
högre tränarkompetens. Men även en del 
höjda löner bidrar då många tränare fortsätter 
vidareutbilda sig inom tennisen. 

Jämställdhet 
Styrelsen ser glädjande att klubben etablerat 
fler damlag som nu tävlar. Både Dam- samt 
Dam +35 i Västserien samt regionens 
Dubbelträffen som är för damer +40 år. Vi 
fortsätter ambitionen att nå en jämställd klubb.

Funktionärer
I takt med att föreningen arrangerat mer 
aktiviter och fler tävlingar är det tillfred-
ställande att notera viljan att hjälpa till ideellt 
har ökat bland medlemmarna. Det är många 
föräldrar och ungdomar som ryckt in under 
året för att stötta vid olika typer av 
arrangemang. Lagkänslan ökar och vi bygger 
en stark klubb gemensamt. 

Klubbkläder
Under å re t har k lubben uppdatera t 
kollektionen med träningskläder från Adidas 
som man köper av 
klubben. Vidare har 
vi introducerat en 
tävlings-spelartröja 
för alla som tävlar.

Utmärkelse av kommunen
Kultur- och fritidsnämnden i Karlstads 
Kommun gav i december föreningen en 
utmärkelse och ekonomiskt stöd till Karlstads 
Tennisklubb för dess arbete att förebygga 
kränkning och diskriminering. 

Julavslutning 
Ve r k s a m h e t s å r e t o c h h ö s t t e r m i n e n 
avslutades traditionsenligt med julavslutning i 
december med 112 barn och ungdomar på 
banan samtidigt. Glada spelare och energiska 
tränarna hade ordnat paketskjutning, 
tennisövningar och fika.

Önskat läge
Målsättning för styrelsen och klubben inför 
kommande verksamhetsår 2020. Vi vill…

• vara en attraktiv klubb med duktiga tränare. 
• etablera ett tennisgymnasium i Karlstad.
• fortsätta jobba för fler inomhustennisbanor.
• vara den främsta tennisklubben i Värmland. 
• ha en fortsatt god föreningsekonomi. 
• vidareutbilda tränare och skicka minst 10 

spelare/tränare på tennisutbildning årligen 
(alltid både killar och tjejer representerade). 

• ännu fler tävlingar ska genomföras - Elite 
Hotels Next Generation final, JSM race, 
Regionsmästerskap, So Tour-tävlingar för 
de minsta. Och fortsätta göra Karlstad Open 
och Karlstad Cupen med hög kvalitet.



Karlstads Tennisklubbs ekonomiska utveckling och nyckeltal i verksamheten. 

Styrelsens förslag till disposition. Till årsmötets  
förfogande står följande medel (kr).

Styrelsen föreslår att medlen disponeras så att i ny räkning överförs 988 957,57 kr. Karlstads Tennisklubbs 
resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning. Även budget 2020 är 
specificerad i separat kolumn. 

Balanserat överskott 726 845,98 kr

Årets resultat 262 111,59 kr

Summa 988 957,57 kr

Utfall Utfall Budget
INTÄKTER 2018 2019 2020
Verksamhetsintäkter

3000 Medlemsavgifter 62 095 kr 73 325 kr 72 000 kr
3049 Övriga intäkter 1 135 kr 4 252 kr 5 000 kr
3101 Träningsavgift VT 380 637 kr 423 081 kr 445 000 kr
3102 Träningsavgifter Sommaren 5 250 kr 0 kr 0 kr
3103 Träningsavgifter HT 420 861 kr 447 906 kr 445 000 kr
3104 Övriga kurser 9 992 kr 29 510 kr 50 000 kr
3105 Privatträning 0 kr 11 900 kr 10 000 kr
3108 Övriga stöd (Svenska Spel, utbildningsstöd) 215 698 kr 127 479 kr 100 000 kr
3109 Aktivitetsbidrag (LOK, verksamhetsstöd,…) 113 650 kr 170 864 kr 150 000 kr
3112 Sun tennis 1 850 kr 2 750 kr 2 000 kr
3113 Karlstad Cupen 31 935 kr 23 670 kr 20 000 kr
3116 So-Touren 1 980 kr 9 580 kr 10 000 kr
3118 Karlstad Open 0 kr 21 290 kr 20 000 kr
3119 JSM Race 0 kr 22 130 kr 20 000 kr
3120 RM/Next Gen 0 kr 5 110 kr 10 000 kr
3300 Sponsorintäkter 5 000 kr 45 850 kr 55 000 kr

Summa verksamhetsintäkter 1 250 082 kr 1 418 697 kr 1 414 000 kr

ÅRSREDOVISNING 2019

RESULTATRÄKNING 2019
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Intäkter 1 555 623 kr 1 442 848 kr 1 152 027 kr 986 568 kr 989 685 kr

Resultat 262 112 kr 355 305 kr 21 882 kr  - 78 287 kr 173 697 kr

Eget kapital 988 958 kr 726 846 kr 371 541 kr 349 659 kr 427 947 kr

Medlemmar 431 st 335 st 223 st 257 st 204 st

Killar/tjejer 64%, 36% 65%, 35% 69%, 31% 63 %, 37 % 64 %, 36 %
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Försäljningsintäkter

3502 Bingoalliansen 32 880 kr 15 070 kr 15 000 kr
3510 Restaurangchansen 38 720 kr 32 500 kr 28 000 kr
3540 Försäljning av idrottskläder/idrottsmaterial 63 042 kr 25 985 kr 25 000 kr
3590 Övriga försäljningsintäkter 800 kr 4680 kr 3000 kr
3300 Öresutjämning 0 kr 0 kr

Summa försäljningsintäkter 135 445 kr 78 235 kr 71 000 kr
Övriga intäkter

3991 Anställningsstöd, sjuklönebidrag 57 315 kr 55 300 kr 55 300 kr
3992 Ersättning sjuklön 0 kr 3 391 kr 0 kr

Summa övriga intäkter 57 315 kr 58 691 kr 55 300 kr
Summa intäkter 1 442 848 kr 1 555 623 kr 1 540 300 kr
KOSTNADER
Verksamhetskostnader

4000 Årsavgift SvTF/reg. väst −15 597 kr −23 343 kr −25 000 kr
4010 Inköp Material −79 672 kr −109 835 kr −90 000 kr
4030 Kostnader för övriga kurser −26591 kr −450 kr 0 kr
4100 Banhyror VT −39 330 kr −87 303 kr −106 920 kr
4102 Banhyror HT −85 521 kr −88 473 kr −106 920 kr
4103 Banhyror (timbank, samt övriga tennishallar) −30 690 kr −46 142 kr −20 000 kr
4110 Restaurangchansen −19 680 kr −17 420 kr −14 000 kr
4120 Bollar −45 957 kr −41 534 kr −45 000 kr
4123 Seriespel −2 663 kr −15 147 kr −15 000 kr

Summa verksamhetskostnader −345 700 kr −429 647 kr −422 840 kr
Försäljnings-kostnader

4500 Anmälningsavgifter enskilda −13 270 kr −10 840 kr −12 000 kr
4501 Anmälningsavgifter serielag −13 450 kr −11 135 kr −12 000 kr
4502 Tävlingsavgift (sanktionsavgift) −2 500 kr −9 450 kr −10 000 kr

Summa försäljningskostnader −29 220 kr −31 425 kr −34 000 kr
Övriga externa kostnader

5010 Lokalhyra −13 314 kr −7 882 kr −10 000 kr
5410 Förbrukningsinventarier −2 062 kr −2 297 kr −2 500 kr
5420 Programvaror −5 759 kr −1 188 kr −2 000 kr
5831 Kost och logi i Sverige −1 128 kr −1 000 kr −1 000 kr
5833 Utlägg läger och tennishallen −15 107 kr −23 789 kr −20 000 kr
5890 Övriga resekostnader −918 kr −6 091 kr −5 000 kr
5910 Annonsering −1 000 kr −1 000 kr 0 kr
6110 Kontorsmaterial −276 kr −2 444 kr −2 500 kr
6210 Telekommunikation −3 583 kr −2 824 kr −3 000 kr
6230 Datakommunikation −1 363 kr −1 188 kr −2 000 kr
6310 Försäkringar −1 720 kr −1 666 kr −2 000 kr
6530 Redovisningstjänster 0 kr −34 000 kr −35 000 kr
6570 Bankkostnader −3 553 kr −1 700 kr −2 000 kr
6810 Intern representation (fika, styrelsemöte) −3 240 kr −4 251 kr −5 000 kr

Summa övriga externa kostnader −53 023 kr −91 319 kr −92 000 kr
Personalkostnader

7110 Löner till idrottsutövare och tränare −499 559 kr −533 868 kr −714 926 kr
7290 Upl sem löner och löner 0 kr −20 025 kr −20 000 kr
7331 Skattefria bilersättningar −420 kr −10 840 kr −10 000 kr
7410 Pensionsförsäkringspremier −200 kr −200 kr −200 kr
7510 Lagstadgade sociala avgifter −104 304 kr −103 676 kr −174 154 kr
7519 Sociala avgifter för semester- och löneskuld 0 kr −6 290 kr −8 000 kr
7610 Utbildning −40 900 kr −57 798 kr −40 000 kr
7690 Övriga personalkostnader 0 kr −833 kr 0 kr

Summa personalkostnader −651 778 kr −733 529 kr −967 280 kr
Övriga kostnader

7990 Övriga föreningskostnader −7 823 kr −7 240 kr −7 000 kr
Summa övriga kostnader −7 823 kr −7 240 kr −10 000 kr
Summa kostnader −1 087 544 kr −1 293 160 kr −1 526 120 kr
Verksamhetens över-/underskott 355 305 kr 262 463 kr 14 180 kr
Finansiella kostnader

8423 Räntekostnader för skatter 0 kr −20 kr 0 kr
Summa finansiella kostnader 0 kr −20 kr 0 kr
Över-/underskott efter finansiella poster 355 305 kr 262 443 kr 14 180 kr

8890 Övriga bokslutsdispositioner 0 kr −331 kr 0 kr
8999 Årets resultat −355 305 kr −262 112 kr −14 180 kr



Ing balans Period Utg balans
TILLGÅNGAR
Inventarier

1220 Inventarier och verktyg 38 054,00 −38 054,00 0
1229 Ackumulerade avskrivningar inventarier verktyg −38 054,00 38 054,00 0

Summa inventarier 0 0 0
Kundfordringar

1510 Kundfordringar 294 705,00 −27 720,00 266 985,00
Summa kundfordringar 294 705,00 −27 720,00 266 985,00

Övriga fordringar
1630 Avräkning för skatter och avgifter 1 826,00 −1 826,00 0
1689 Övriga kortfristiga fordringar(leverantörer) 1 400,00 −1 400,00 0
1700 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 8 920,00 13 965,00 22 885,00

Summa övriga fordringar 12 146,00 10 739,00 22 885,00

Kassa och Bank
1910 Kassa 330 −330 0
1930 Checkräkningskonto 1 047 964,48 −183 659,91 864 304,57
1940 Sparkonto 0 500 000,00 500 000,00

Summa kassa och bank 1 048 294,48 316 010,09 1 364 304,57
Summa tillgångar 1 355 145,48 299 029,09 1 654 174,57

EGET KAPITAL
Balanserat över-/underskott

2060 Eget kapital −371 541,36 −355 304,62 −726 845,98
Summa balanserat över-/underskott −371 541,36 −355 304,62 −726 845,98
Årets över-/underskott

2069 Årets resultat −355 304,62 93 193,03 −262 111,59
Summa årets över-/underskott −355 304,62 93 193,03 −262 111,59
Summa eget kapital −726 845,98 −262 111,59 −988 957,57

SKULDER
Leverantörsskulder

2440 Leverantörsskulder −81 106,50 −4 622,50 −85 729,00
Summa leverantörsskulder −81 106,50 −4 622,50 −85 729,00

Övriga skulder
2710 Personalskatt −5 802,00 −10 115,00 −15 917,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter −5 139,00 5 139,00 0
2900 Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter −15 000,00 8 880,00 −6 120,00
2910 Upplupna löner −35 825,00 540 −35 285,00
2920 Upplupna semesterlöner 0 −20 025,00 −20 025,00
2940 Upplupna lagstadgade sociala avgifter −1 885,00 −13 273,00 −15 158,00
2941 Upplupna sociala avgifter på semesterlön 0 −6 290,00 −6 290,00
2990 Förutbetalda träningsavgifter −382 592,00 −25 701,00 −408 293,00
2991 Förutbetalda medlemsavgifter −54 500,00 −10 550,00 −65 050,00
2992 förutbet övriga kurser −9 450,00 2 100,00 −7 350,00
2993 förbet stöd −37 000,00 37 000,00 0

Summa övriga skulder −547 193,00 −32 295,00 −579 488,00
Summa skulder −628 299,50 −36 917,50 −665 217,00
Summa eget kapital och skulder −1 355 145,48 −299 029,09 −1 654 174,57
BERÄKNAT RESULTAT 0 0 0

BALANSRÄKNING 2019



Revisionsberättelse Karlstads Tennisklubb

Vid granskning av räkenskaperna hos Karlstads Tennisklubb, 
org nr 873200-4448, för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31 
har vi funnit dessa i god ordning och att alla intäkter och 
kostnader är styrkta med verifikationer. Den kontanta kassan 
och de bokförda värdena på bankkonto och plusgiro har 
kontrollerats.

Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt finns 
enligt oss ingen anledning till anmärkning. Där föreslår vi 
årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid som 
revisionen omfattar.

Karlstad 2020-02-02

 



Styrelsens förslag för medlemsavgifter 

Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter för 2020 
Medlemsavgift Familj 600 kronor 
Medlemsavgift Senior 350 kronor 
Medlemsavgift Junior 250 kronor 

Alla medlemmar äger rätt att köpa bollar till reducerad avgift på kansliet (75kr/rör). 
Medlemskap krävs för att delta i träningsgrupper, tävlingar och seriespel.  

Styrelsen betalar ordinarie medlemsavgift och erhåller inga arvoden.  

Karlstads Tennisklubbs ordinarie årsmöte går av stapeln onsdag den 4 mars 2020 
på Karlstads Racketcenter. På årsmötet kommer följande val att hållas: 

• Beslut om antalet ledamöter utöver ordföranden i styrelsen.
• Val av 

o a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
o b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
o c) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år; 
o d) 2 revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val 

får inte styrelsens ledamöter delta;
o e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till 

ordförande; samt 
o f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom 

ombud.

Karlstad 2020-02-02 

Styrelsen i Karlstads Tennisklubb 


