
Vi söker nya styrelse- och 
kommittéer-ledamöter 

Karlstads Tennisklubb är för närvarande i en fas med flera spännande utmaningar. 
Många vill träna och tävla och det finns en uppsjö med saker vi kan välja att göra. 
Men detta drivs främst av ideella krafter och vi söker nu nya positiva personer!  

Vi söker dig som vill bidra till en fungerade förening för både spelare och ledare.  

Karlstads Tennisklubbs styrelse består idag av ordförande samt 7 övriga 
ledamöter och suppleant. Vi är ett gött gäng som är engagerade för tennisen i 
Karlstad och för att våra spelare och ledare ska fortsätta utvecklas och ha roligt i 
vår verksamhet.  

Klubbens vision är:  
”Karlstads tennisklubb – Tennisglädje för alla!  

Här kan man nå sin potential, mål och drömmar.” 

Styrelsens övergripande uppgift är att leda och styra klubben i enlighet med 
klubbens stadgar, vision, verksamhetsidé, värdegrund och mål. Styrelsens uppgift 
är också att säkerställa att tränarkåren har förutsättningar att genomföra, och 
genomför, verksamhet i de olika träningsgrupperna.  

Styrelsen träffas ca 1 gång per månad, vi har en fast dagordning med uppföljning 
av verksamhet och ekonomi.  

Under senhösten 2022 hade föreningen ett par utvecklingsträffar ihop med 
Riksidrottsförbundet, där medlemmar i klubben fick chansen att bidra med idéer 
hur föreningen ska jobba framöver. Bland annat lyftes behovet av att i större 
utsträckning engagera föräldrar till barn som spelar (vilket sker i många andra 
idrotter). Detta behov är stort även inom tennisen. Även behov av flera 
kommittéer med avgränsat ansvar där medlemmar och föräldrar kan driva olika 
frågor. Trivsel, tävling, utbildning, resor, seriespel, hall/nya banor tex. Detta vill vi 
starta igång under 2023. Vi behöver få fler som hjälper till för att fortsätta utveckla 
oss till en toppenförening!  

Är du intresserad?  
Maila omgående till info@karlstadtk.se och skriv några rader om dig själv, eller 
pitcha in någon annan person du tror vore lämplig. Skriv gärna vilket område som 
intresserar dig mest. Har du inte möjlighet att åta dig ett styrelseuppdrag, men 
ändå vill engagera dig så är deltagande i en kommitté en bra väg. Vill du bli 
uppringd av någon ur styrelsen för att veta mer går det också bra! Och man 
behöver inte kunna något om tennis för att delta i föreningsverksamheten!  
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