Verksamhetsberättelse 2017
Karlstads Tennisklubb

Karlstads Tennisklubb – Tennisglädje för alla!
Här kan man nå sin potential, mål och drömmar
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Året som gått – Karlstads tennisklubb verksamhet under 2017
Undertecknad har deltagit i Karlstads tennisklubbs (KTK) styrelse under flera år tillbaka,
sedan 2016 som ordförande, och har haft förmånen att fortsätta under 2017 med till
största delen ny styrelse under ett dynamiskt år, där vi tillsammans genomfört stora
förändringar i mycket av klubbens rutiner och organisation.
Stort intresse för tennis i Karlstad- och det växer
Intresset för att spela tennis i Karlstad är stort och KTK 2018 är idag en klubb med ett flertal
seriespelande lag, många tävlingsspelande juniorer, och en växande skara barn och
ungdomar som trivs med tennis. Vad som kanske varit mest påtagligt under sista åren är
tillkomsten av många vuxna som börjat med tennis, eller återupptagit en karriär som
tennisspelare efter en längre eller kortare tids uppehåll. Under 2017 anordnade klubben
dessutom två öppna tävlingar, Karlstad Open utomhus i juni, och Karlstad Cupen inomhus i
september. Utöver det ordnades en spontantävling för alla som ville vara med under
jullovet som aktivitet.
Att tennisintresset i Karlstad är på topp inser man lätt då KTK i januari 2018 hade en kö på
över 250 spelare som vill börja spela i klubben. Eftersom inomhustiderna inte räcker till för
de två tennisklubbarna Karlstads TK och Sommaro TK, och alla övriga som vill spela tennis
så har KTK tyvärr tvingats begränsa träningstiderna för våra aktiva och klubben har
dessutom begränsade möjligheter att ta in fler spelare på grund av bristande tillgänglighet.
För att motverka detta har vi under året försökt använda alternativa möjligheter att få in
spelare i verksamheten genom att t ex förflytta boll- och busgrupper till badmintonhallen,
utnyttja sommartid och juluppehåll till kortare kurser. Vi har dessutom varit aktiva för att
fylla på platser som uppstått, och infört ”prova på tennis” för att få in nya spelare i grupper
som motsvarar spelstandard.
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Nyheter i tränarorganisationen
Under verksamhetsåret 2017 har det skett en hel del förändringar på tränarsidan.
Vår mångårige spelare och det sista årets huvudtränare, Jonathan Stenberg har tackat för
sig och gått vidare mot nya tränar- och spelaruppdrag på annan ort. Jonathan har gjort
mycket för tennisen i Karlstad och avtackades vid den gemensamma jul-avslutningen
tillsammans med Sommaro TK i december.

Därtill tillkännagav hans tränarpartner Emil Svensson som under många år också varit
huvudtränare, och en hörnsten i vår verksamhet, under hösten att han ville minska sin
arbetstid i Karlstads TK betydligt, och återigen engagera sig i Kils TK. Dock får vi dessbättre
fortsätta att anlita Emil om än i mindre omfattning.

Styrelsen hade bryderier och en lång rekryteringsprocess av ny huvudtränare resulterade
så småningom i en okonventionell lösning med en rejäl förändring av tränarstaben och en
lite ny typ av organisation som hittills ser ut att fungera, om än med en stor portion av
stöttning av styrelsen. Organisationen presenteras senare.
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Fungerande kansli
Kanslifunktionen med Marina Styhr har varit framgångsrik och vår kommunikationsmöjlighet och administrativa rutiner med fakturering och uppföljning har blivit betydligt
effektivare.
Ekonomi
Den handlingsplan som styrelsen har genomfört de senaste åren har inneburit att vi vänt
ett stort minus 2013 till ett överskott både 2014 och 2015. Vi trodde då oss ha råd med att
ha klubbens två huvudtränare i fast deltidsanställning och inte som tidigare på
timanställning. Bla detta har tyvärr gett klubben ett ekonomiskt underskott under 2016
som under verksamhetsåret 2017 med ganska tuffa åtgärder vänts till ett försiktigt plus på
21882 kr. Under detta verksamhetsår har också stora ansträngningar gjorts för att hitta
hållbarare lösningar för framtidens ekonomi.
•
•
•

•

•

Ett stort problem har varit ej betalda fakturor, trots påminnelser, liksom oklarhet
runt fakturering när man hoppat av grupp inne i en pågående termin.
Vi har dragits med kvarvarande luckor som inte inbringat spelaravgifter, och vi har
haft för låga avgifter framför allt för de som spelat mer än två timmar i veckan.
Tydligt och transparent avgiftssystem finns redovisat på hemsidan inklusive alla
regler för avgifter, och vad som gäller vid ex långvarig skada.
http://karlstadtk.se/borja-spela och http://karlstadtk.se/betalpolicy
Det nya faktureringssystemet bygger på att du redan innan terminen startar
accepterar en plats i grupp och förbinder dig därmed för att betala. Fakturering
påbörjas så snart terminen startar.
Utöver det förenklar vi för alla genom att dela året i två i stället för tre delar för att
förenkla administration och minska administrativt krångliga avhopp under
sommartid när spelare upplevt att de pga semester inte fått valuta för avgiften,
men gärna ”är med till hösten igen” För de som skall få ihop bra grupper som har
ett maximalt utbyte av träningarna har detta ställt till stora bekymmer.
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Axplock av aktiviteter i klubben 2017
Under 2016-2017 har vi haft återkommande möten med Peter Lindgren från Tennis Väst
som besökt KTK och både hade positiva saker och negativa saker att säga om vår
verksamhet. Vi har i samband med det, och i det övriga styrelsejobbet identifierat flera
prioriterade aktiviteter för framtiden och en hel del har genomförts under
verksamhetsåret 2017.
•

•

•

•

•

•

•

•

Att utarbeta en verksamhetsplan för klubben. Denna skall genomsyra klubbens
verksamhet och all verksamhet i klubben skall harmonisera med
verksamhetsplanen. Genomförd och redovisas på klubbens hemsida inklusive
klubbens värdegrund. http://media.karlstadtk.se/2017/06/verksamhetsplanversion-1.0.pdf
Helt ny och modernare hemsida som rönt mycket uppskattning. Avsikten är att
spegla verksamheten kontinuerligt och alla viktiga saker som berör klubben ska
finnas här och vara aktuellt. http://karlstadtk.se
Ökad aktivitet med kontinuerlig uppdatering på vår Facebook-sida som också
används för flera ändamål. På föreningens facebooksida delas större mängd
information, både viktig som även länkas in till hemsidan, men även mer flyktig
information som skapar nyfikenhet på KTK och synliggör oss i flödet.
https://www.facebook.com/karlstadstennisklubb
Tydligare och transparentare information till alla medlemmar. Inga epost skall vara
obesvarade. Föreningen kommunicerar via epost, hemsidan, facebook, telefon,
personliga möten med tränare, kansli och styrelse och anslagstavla.
Att utnyttja alla befintliga möjligheter för att tillgodose det allt ökande intresset för
tennisspelande genom att tex utnyttja skollov och juluppehåll till att ge kortare
tenniskurser för sugna spelare i första hand på väntelista.
Att få igång en fungerande damverksamhet för tävlingsspelande kvinnor i klubben.
Damgrupp startad under hösten 2016. Fungerade ett tag men avhopp har fått oss
att ta nya tag med detta under VT18.
Utbilda fler tränare, och utveckla kompetensen inom tränargruppen: Under hösten
har tre nya plattformsutbildade tränare införlivats i klubbens kår. Betydligt fler
planeras under 2018.
Därtill har Max Dahlin som spelare och Mathilda Dahlin som tränare deltagit i
Teknikprojektet initierat av Svenska tennisförbundet.
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Hallprojektet
KTK har under flera år haft återkommande dialog med kommunen om problematiken med
halltillgång i Karlstad och dialog kring på de villkor klubben har som försvårar
tennisutvecklingen i Karlstad. Exempel på frågor har varit öppettider i hallen,
återkommande mässor mitt i vår innesäsong, rättviseaspekter vad gäller möjlighet till
sponsring, och olika former av bidrag till föreningar i Karlstad.
Dialogen har varit av värde och vi upplever ändå en positiv ton från kommunen - där vi
också bla tagit på oss att vara medarrangör i Baltic Sea Youth games under 2019.
Icke desto mindre ser vi fortsatt ingen annan lösning på halltillgångsproblematiken än att
det måste byggas fler tennisbanor. Det förefaller inte sannolikt att vi inom rimlig framtid
kunna genomföra ett tidigare planerat och ritad hallbyggnation i anslutning till nuvarande
KRC. Desto bättre har ett nytt projekt med privata aktörer börjat ta form om att samarbete
i ny hallbyggnation för preliminärt paddel och tennis. Detta skulle kunna bli verklighet
inom en tvåårsperiod. En förutsättning kommer sannolikt att vara ett samarbete med
Sommaro TK där Olof Stenberg varit med i dialogen kring hur vi kan komma vidare i detta.
Styrelsearbete och engagemang
Under året har vi varit en decimerad styrelse som tidvis jobbat hårt med
förändringsarbete, ekonomi och allt som hör till klubbens löpande verksamhet. Tyvärr
drabbades vi av avhopp från våra två kvinnor som rekryterades till styrelsen vid förra
årsmötet. Vi välkomnade däremot Mikael Skog in i styrelsen under november månad som
en bra förstärkning. Men vi saknar flera ledamöter och vi har ett starkt önskemål om
framför allt att få en eller flera kvinnor in i styrelsen med kompetenser som kompletterar.
Ett stort mål för nästkommande verksamhetsår är därför fortsatt att
•

Få med fler föräldrar i klubbens verksamhet för att kunna driva klubben vidare och
genomföra alla de bra idéer som styrelsen inte själva varken har kraft eller tid att
genomföra. Fler huvuden och framförallt händer måste vara med! Detta kvarstår
att komma igång med 2018!

Februari 2018
Ola Hallén, ordförande Karlstads Tennisklubb
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STYRELSEN 2017
Under 2017 har styrelsen haft totalt 7 styrelsemöten.
Styrelsens sammansättning under året har varit enligt följande:
Ordförande: Ola Hallén
Kassör: Simon Käll
Ledamot: Jonas Wahrolin
Ledamot och sekreterare: Per Borg
Ledamot: Mikael Skog (med sedan nov 2017)
Ledamot: Sara Tegner (avgick i maj under verksamhetsåret pga åtagande i Åmåls TK samt
flytt dit permanent)
Ledamot: Helena Troedsson (Avgick i juni månad pga andra åtaganden)
Till styrelsen har inga arvoden utgått.

KOMMITTÉER 2017
En stor del av klubbens verksamhet bedrivs inom ramen av följande kommittéer.
Tränarkommittén
Tränarkommittén ansvarar för klubbens ungdomsverksamhet samt alla träningstider och
träningsgrupper. Dessutom ordnar man tränarträffar och ansvarar för att klubben har
utbildade tränare.
Tränarkommittén har bestått av Jonathan Stenberg (S), Emil Svensson, Ola Hallén och
Petter Dahlin (fram till sommar -17.) Under året justering av verksamhet och from januari
2018 är Henrik Bratt och Sebastian Santja ansvariga för grupp-planering tillsammans med
styrelsen.
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Tävlingskommittén
Tävlingskommittén ansvarar för klubbens alla tävlingar, ligaspel och klubbens serielag.
Kommittén ansvarar också för att klubben har utbildade tävlingsledare och domare.
Tävlingskommittén har bestått av Henrik Bratt och Emil Svensson, med stöttning av flera
lagledare och ett antal funktionärer under tävlingarna.
Marknadskommittén
Denna kommitté ansvarar bl.a. för klubbens hemsida, medlemsinfo, reklamförsäljning,
sponsorsaktiviteter, Bingoalliansen och andra intäktsskapande aktiviteter samt bevakar
och driver hallfrågan för att klubben ska få fler inomhusbanor. Något egentligt
kommittéarbete i samlad form har inte skett, men insatser har gjorts på olika håll
kontinuerligt. Marknadskommittén har under året bestått av: Jonas Wahrolin, Per Borg,
Ola Hallén, Madeleine Jonsson, och sedan i november 17 också av Mikael Skog.

En grupp unga medlemmar i KTK spelade tennis på Drottninggatan våren 2017 i samband
med Riksidrottsmötet som gick av stapeln i Karlstad CCC och gjorde reklam för Karlstads
Tennisklubb. Även ett antal medlemmar deltog på CCC och visade upp tennis!

Föreningen har byggt en ny hemsida under året som är mycket uppskattad – karlstadtk.se.
8

Karlstads Tennisklubb deltog på Karlstads Kommuns prova-på-dag på Sundsta under våren
2017 och erbjöd prova-på-tennis. Det var väldigt många barn som passade på att
spontanspela tennis under denna aktivitet.
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Tävlingar, seriespel och resultat
Klubben har en policy att vara till för alla. Man är välkommen som barn eller vuxen för att
lära sig spela tennis eller ha ambitionen att bli bäst där i världen- och allt däremellan i
Karlstad TK.
Vi har haft ett drygt tiotal serielag igång i både inom-och utomhusserie och har såväl flera
framgångsrika veteraner som barn och ungdomar som representerat Karlstad runt om i
landet på olika tennisarenor. Många av våra serielag är framgångsrika.

Bilderna ovan visar ett smalt axplock av alla föreningens lag och lite tabeller från hösten.
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I västserien inomhus hösten 2017 vann Karlstad flera av sina serier. I div 1 P14 år och i P10
och i P/F10 Musse vann man. I P12 slutade man som tvåa i serien. Även F12 kom tvåa i sin
serie. Herrar Elit div 1 slutade på tredje plats i sin serie. P16 slutade på tredje plats. Även
under vårens ute-tävlingar 2017 har de flesta av föreningens serielag slutat på topp 3
positioner i sina respektive serier. Även föreningens veteran-lag har gjort bra ifrån sig
under året.
Vår framgångsrikaste seniorspelare sedan många år - Jonatan Stenberg har som ovan
beskrivits tyvärr lämnat klubben för spel i Tabergsdalen (Jönköping). Vi önskar honom lycka
till nere i Småland.

Det är dock svårt att låta bli att nämna att Andreas Lindgren som har varit framgångsrik i
H40 klassen med SM guld och VM deltagande i Sydafrika.

I dagarna när detta skrives pågår veteran SM, och klubben har inkasserat flera medaljer,
brons (Johan Christensson H55) Silver i H45 klassen dubbel (Jonas Taheri Wik) och återigen
både guld och silver för Andreas som dock under hösten valt att tävla för Elfsborg tennis.
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Några av våra flitiga och framgångsrika tävlande ungdomar är Max Dahlin, Felix Petrov,
Matteo Trandem och Erik Nordström som alla spelat många matcher och tävlingar under
året.

Max Dahlin har 2017 samlat ihop flest poäng i Västtouren i sin åldersklass!
Utöver det är ingen nämnd och ingen glömd. Vi har ett stort antal lovande tennisungdomar
som vi hoppas skall komma ut och tävla mycket under 2018. Särskilt försöker vi nu med
stöd av tennis Väst att få igång de allra yngsta i tävlingar och i Värmland kommer IF SO Tour
dessbättre igång igen efter några års uppehåll. En stor ambition är dessutom att få fler
tjejer att komma in i tävlingar och seriespel.

12

EKONOMI 2017
Under året har föreningen börjat använda mer funktioner i ekonomisystemet Fortnox.
Detta har gett en bättre fakturahantering och god kontroll över ekonomin i föreningen.
För 2017 gjorde föreningen ett positivt resultat på 21882 kr.
Resultatrapport 2016, 2017 och budget 2018
INTÄKTER
Verksamhetsintäkter
3000
3049
3101
3102
3103
3104
3108
3109
3110
3113
3115
Summa
verksamhetsintäkter

Medlemsavgifter
Övriga intäkter
Träningsavgift VT
Träningsavgifter Sommaren
Träningsavgifter HT
Övriga kurser
Övriga stöd (Svenska Spel)
Aktivitetsbidrag
Hyresbidrag
Karlstad Cupen
Läger & Bidrag

Försäljningsintäkter
3502 Bingoalliansen
3510 Restaurangchansen
Försäljning av
3540 idrottskläder/idrottsmaterial
3590 Övriga försäljningsintäkter
3700 Öresutjämning
Summa
försäljningsintäkter

Utfall
2016

Utfall
2017

Budget
2018

39 175,00
12 114,00
205 890,00
149 235,00
223 235,00
0
0
113 550,00
202 500,00
6 093,00
-9 082,00

44 650,00
7 565,00
235 236,00
145 350,00
262 170,00
34 030,00
1 773,00
84 095,00
202 500,00
28 650,00
0

48 500
0
350 000
0
350 000
35 000
1 700
100 000
202 500
28 000
0

942 710,00

1 046 019,00

1 115 700

42 133,00
0

46 815,00
36 562,00

45 000
36 000

150
1 575,00
0

3 075,00
0
0

0
0
0

43 858,00

86 451,55

81 000

0

650

0

0
0

18 906,00
19 556,00

68 400
68 400

986 568,00

1 152 026,55

1 265 100

-19 688,00
-2 209,00
0
-148 880,00
-144 562,00

-17 863,00
-1 926,00
-234
-140 580,00
-140 580,00

-20 000
-2 000
0
-140 580
-140 580

0
0
-29 598,00
-9 973,00
0

-10 020,00
-21 000,00
-48 894,00
-12 554,82
-2 000,00

0
-18 000
-50 000
-15 000
0

-354 910,00

-395 651,82

-386 160

-3 250,00
-9 475,00
0

-2 000,00
-3 750,00
-2 500,00

-2 000
-4 000
-2 500

Övriga intäkter

Administrativa
3990 intäkter(påminnelser)
Anställningsstöd,
3991 sjuklönebidrag
Summa övriga intäkter
Summa intäkter
KOSTNADER
Verksamhetskostnader
4000
4010
4030
4100
4102
4103
4110
4120
4123
4124

Årsavgift SvTF/reg. väst
Inköp Material
Kostnader för övriga kurser
Banhyror VT
Banhyror HT
Banhyror (timbank, samt
övriga tennishallar)
Restauranchansen
Bollar
Seriespel
Träningsstöd

Summa
verksamhetskostnader
Försäljningskostnader
4500 Anmälningsavgifter enskilda
4501 Anmälningsavgifter serielag
4502 Tävlingsavgift
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(sanktionsavgift)
Summa
försäljningskostnader

-12 725,00

-8 250,00

-8 500

-12 210,00
0
-1 188,00
-375
-1 000,00
-8 000,00

-12 831,00
-1 005,90
0
0
-1 000,00
0

-13 000
-1 000
0
0
-1 000
0

-3 166,00
-2 834,50
-2 500,00
-960
-2 795,00
-2 067,00
0
-2 926,00
-39 365,00

-1 180,00
-3 216,00
-2 187,00
-3 550,00
-853
-1 848,00
-1 800,00
-2 663,00
-1 000,00

-1 000
-3 500
-5 200
-3 550
-1 000
-2 000
-30 000
-3 000
-1 000

0

-3 574,98

-3 500

-79 386,50

-36 708,79

-68 750

-479 964,00
13 357,00
0
-124 428,00
-17 795,00

-540 109,00
6 800,00
-1 296,00
-132 326,00
-4 189,00

-490 000
0
-2 500
-128 000
-15 000

-608 830,00

-671 120,00

-635 500

-8 222,00

-18 299,00

-20 000

-8 222,00

-18 299,00

-20 000

-1 064 073,50

-1 130 029,61

-1 118 910

-77 505,50

21 996,94

146 190

-500
-282

0
-115

0
0

-782
-78 287,50

-115
21 881,94

0
146 190

Övriga externa
kostnader
5010
5410
5420
5830
5890
6060
6070
6110
6210
6230
6250
6310
6530
6570
6590
6810
Summa övriga externa
kostnader
Personalkostnader
7110
7290
7331
7510
7610

Lokalhyra
Förbrukningsinventarier
Programvaror
Kost och logi
Övriga resekostnader
Stipendier
Representation och
uppvaktningar
Kontorsmaterial
Telekommunikation
Datakommunikation
Postbefordran
Försäkringar
Redovisningstjänster
Bankkostnader
Övriga externa tjänster
Intern representation (fika,
styrelsemöte)

Löner till idrottsutövare och
tränare
Upl sem löner och löner
Skattefria bilersättningar
Lagstadgade sociala avgifter
Utbildning

Summa
personalkostnader
Övriga kostnader
7990 Övriga föreningskostnader
Summa övriga
kostnader
Summa kostnader
Verksamhetens över/underskott
Finansiella kostnader
8410 Räntekostnader
8417 Ränta skattekonto
Summa finansiella
kostnader
Över-/underskott efter finansiella poster
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Balansrapport 2017
TILLGÅNGAR

Ing balans

Period

Utg balans

38 054,00

0

38 054,00

-38 054,00

0

-38 054,00

0

0

0

Inventarier
1220 Inventarier och verktyg
Ackumulerade avskrivningar inventarier
1229
och verktyg
Summa inventarier
Kundfordringar
1510 Kundfordringar
Summa kundfordringar

50 000,00

218 325,00

268 325,00

50 000,00

218 325,00

268 325,00

Övriga fordringar
1630 Avräkning för skatter och avgifter
1640 Skattekonto
Övriga kortfristiga
1689
fordringar(leverantörer)
Förutbetalda kostnader o upplupna
1700
intäkter
Summa övriga
fordringar

0

1 822,00

1 822,00

-432

432

0

0

1 400,00

1 400,00

0

5 733,00

5 733,00

-432

9 387,00

8 955,00

Kassa och Bank
1910 Kassa

2 110,00

-1 780,00

330

337 719,42

172 703,44

510 422,86

Summa kassa och bank

339 829,42

170 923,44

510 752,86

Summa tillgångar

389 397,42

398 635,44

788 032,86

-349 659,42

-21 881,94

-371 541,36

Summa balanserat
över-/underskott

-349 659,42

-21 881,94

-371 541,36

Summa eget kapital

-349 659,42

-21 881,94

-371 541,36

0

-8 757,00

-8 757,00

0

-8 757,00

-8 757,00

1930 Checkräkningskonto

EGET KAPITAL
Balanserat över/underskott
2060 Eget kapital

SKULDER
Leverantörsskulder
2440 Leverantörsskulder
Summa
leverantörsskulder
Övriga skulder
2710 Personalskatt

-10 559,00

2 823,50

-7 735,50

2730 Lagstadgade sociala avgifter

-19 349,00

10 410,00

-8 939,00

-3 030,00

3 030,00

0

2910 Upplupna löner

0

-32 237,00

-32 237,00

2911 Upplupen timbanksskuld

0

-12 760,00

-12 760,00

2940 Upplupna lagstadgade sociala avgifter

0

-10 713,00

-10 713,00

-6 800,00

-328 550,00

-335 350,00

Summa övriga skulder

-39 738,00

-367 996,50

-407 734,50

Summa skulder

-39 738,00

-376 753,50

-416 491,50

-389 397,42

-398 635,44

-788 032,86

2890 Övriga kortfristiga skulder

2990

Summa eget kapital
och skulder

Övriga upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
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Revisionsberättelse Karlstads Tennisklubb
Vid granskning av räkenskaperna hos Karlstads Tennisklubb, org
nr 873200-4448, för perioden 2017-01-01 – 2017-12-31 har jag
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 mig ingen anledning till anmärkning. Där föreslår jag
årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid som
revisionen omfattar.

Karlstad 2018-02-15

Lars-Erik Wingqvist
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Styrelsens förslag för medlemsavgifter
Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter för 2018
Medlemsavgift Familj 600 kronor
Medlemsavgift Senior 350 kronor
Medlemsavgift Junior 250 kronor
Stödmedlem 175 kronor – avgift för passivt medlemskap (deltar ej i serielag eller
träningsgrupp). Alla medlemmar äger rätt att köpa bollar till reducerad avgift på kansliet.
Medlemskap kräves för att delta i träningsgrupper samt tävlingar.
Styrelsen betalar ordinarie medlemsavgift och erhåller inga arvoden.
KTKs ordinarie årsmöte går av stapeln tisdag den 6 Mars 2018 på Karlstads
Racketcenter. På årsmötet kommer följande val att hållas enligt de nya stadgarna:
• 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 2018-02-06
Styrelsen i Karlstads Tennisklubb
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