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Det fortsatta bygget av en attraktiv klubb 
fortskrider och föreningen gör mängder med 
olika aktiviteter. Perioden efter pandemin har 
dock satt sina spår och föreningen har tyvärr 
minskat i antal medlemmar och ekonomin har 
varit på tillbakagång.

Arrangerat RM och tävlingar 
Föreningen har genomfört många 
tävlingsaktiviteter under året. Vi arrangerade 
sanktionerade tävlingar såsom Next 
Generation 15-års för SvTF Väst (juni), 
Karlstad Open (juni) Regions-mästerskap 12 
års (augusti) och Karlstad Cupen 
(september). I tillägg till ovan har även SO 
TOUR tävling arrangerats för de yngsta samt 
uppskattat klubbmästerskap (april).

Bland de främsta i Väst 
Karlstads TK ligger fortsatt i topp bland 
seriespel i Svenska Tennisförbundet (SvTF) 
Väst-regionen. Vi landade på tredje plats som 
årets serieklubb i regionen. Detta baserat på 
alla seriematcher i Väst som spelats under 
2022.

Jubileum 
Föreningen fyller 100 år! Klubben grundades 
1923 och under verksamhetsåret 2023 
planerar vi att fira detta på olika vis. 

STYRELSENS  
BERÄTTELSE
Verksamhetsåret 2022 har föreningen 
genomfört flertalet tävlingar, seriespel 
och olika typer av aktiviteter. Trots 
detta har medlemsantalet minskat 
under det gångna året.   



TRÄNING OCH 
AKTIVITETER 

Föreningen erbjuder träning på många 
nivåer. Vi delar Riksidrottsförbundets 

ambition om att sänka trösklar och kunna 
stötta spontanidrott samt inkludera fler att 

delta i idrottsverksamhet.

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. 

Barnkonventionen 
Föreningen har fortsatt jobbat målinriktat och i 
enlighet med FN:s barnkonvention. Alla barn 
har samma rättigheter och lika 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.

Tennisläger SvTF
Klubbens medlemmar har deltagit på flera 
läger arrangerat av SvTF under året. Våra 
tränare har även deltagit som ledare. Tex 
Regionsläger i Kristinehamn i december som 
Axel och Bella höll i.

Parasport
I maj deltog Elin, Linnea, Erik, Eskil och 
Bosse från Karlstads TK vid parasportdagen 
på Sundsta. Många besökte oss och provade 
rullstolstennis!

SO-tour  
I november ordnade klubben SO-tour i 
Karlstad. Det var totalt 8 deltagare i midi 
klassen och 6 deltagare i maxi klassen. 
Deltagare från Karlstad, Hammarö, 
Kristinehamn och Kil. Det var bra matcher och 
fint spel!

Extraaktiviteter under lov
I juli ordnade vi sommartennis i form av ”kollo”-
veckor (under v28-v29) där 50 barn under två 
veckor provade på tennis tillsammans med 
våra fina ungdomstränare.

Domarinsatser
Bella, Emma, Ebba och Linn var i Båstad som 
linjedomare på Swedish Open i juli. Det var så 
kul och i oktober drog Bella och Ebba jobbade 
som linjedomare på Stockholm Open, där de 
även var huvuddomare i Sofias Cup finalerna!

Davis Cup Italien
I september skickade vi våra tränare - Petter, 
Bella och Ella till Italien för att se några av 
Sveriges matcher i Davis Cup och lära sig hur 
topptränare agerar under matcher. Summering 
från resan var väldigt bra och spännande 
matcher, fin stad och god pasta. Resan kunde 
genomföras med stöd av Svenska 
Tennisförbundet.

Julavslutning 
I december hade vi julavslutning med massor 
av glada barn, paket och fika! Ett särskilt tack 
till våra ungdomstränare som organiserade 
och gjorde avslutningen lyckad.



Seriespel i lag är viktig del i Karlstads 
tennisklubb. Det skapar god sammanhållning 
och spänning för alla deltagare. Detta vill vi 
uppmuntra. Under året har klubben spelat  
seriespel både inne och utomhus, i olika 
divisioner och serier.

Resultat finns på: https://
svtf.tournamentsoftware.com 

I seriespelet i Västserien finns klubbtävlingen 
”årets serieklubb” inom regionen och där 
slutade Karlstads Tennisklubb på 3:a plats vid 
årets utgång av alla klubbar som deltagit. Årets 
vinnare blev Alingsås TK. 

Våra serielag har deltagit i många matcher 
under året. Att komma 3:a bland alla föreningar 
tyder på att Karlstads TK har presterat riktigt 
bra!

Under 2022 har Karlstads tennisklubb varit 
framgångsrika med flera av klubbens 
veteranlag.

H45 gänget vann serien inomhus och gick till 
slutspel i Enebyberg. Väl där vann laget efter en 
hård semifinal mot Lidingö TK, där hela 
lagmatchen avgjordes i ett avgörande 
matchtiebreak till Karlstads fördel.

I finalen mötte man hemmalaget Enebybergs 
TK. Efter 3 spännande singlar som Karlstad 
vann så var SM-guldet säkrat.

Uteserien 2022 lyckades både H45 och H55 
vinna respektive serier och tog sig till Lag-SM 
med slutspel i Stockholm. Det blev till slut en 2:a 
plats för H45 och 4:e plats för H55.

Vi har även haft både damlag och herrlag som 
tävlat flitigt i Svenska tennisligan både inomhus 
och utomhus.

Nu ser våra serielag fram emot 2023 års 
seriespel, där vi hoppas på nya framgångar och 
placeringar att förvalta.

Seriespel - Karlstads Tennisklubb spelar i Västserien och i Svenska Tennisligan



Föreningen har genomfört flera tävlingar 
under verksamhetsåret; sanktionerade 
tävlingar (sanktion från Svenska 
Tennisförbundet) men också enklare icke 
sanktionerade tävlingar.

Elite Hotels Next Generation 15-års genom-
fördes i juni. Vinnare här gick vidare till 
slutspel i Båstad senare på sommaren. 

Karlstad Open i juni. 

Regionsmästerskap SvTF Väst för 12-åringar 
arrangerades i augusti utomhus i Karlstad.

Under året har även flertalet nybörjartävlingar 
arrangeras, såsom SO TOUR-tävling samt 
Klubbmästerskap.

Klassiska Karlstad Cupen arrangerades som 
årets sanktionerade inomhustävling i 
september. 

TÄVLINGAR



SUMMERING

Ekonomi
Karlstads Tennisklubb har efter fem goda 
ekonomiska år med konstant positiv tillväxt 
och ökande medlemsantal fått ett negativt 
resultat för verksamhetsåret 2022.  

Resultat landar på ca - 255 TKR. Detta är 
något som föreningen kan hantera, och 
prioriterat arbete har påbörjats för att vända 
utvecklingen. 

Exempel på detta är att klubben bjöd in till två 
utvecklingsmöten med RF SISU, där vi hade 
bra uppslutning från engagerade medlemmar 
i olika åldrar! Mer om vad som spånades fram 
kommer under våren.

Redan 2021 noterade styrelsen 
trenden som vek nedåt under slutet av 
året när pandemin gick mot sitt slut. 
Den ekonomiska nedgången beror på: 
- Fortsatt ökande kostnader för 

banhyra hos kommunen.
- Ökande löner för tränare och 

material. 
- Finns en viss tröghet att få in nya 

potentiella spelare i rätt nivå på 
gruppträning, på tider som passar. 

- Svårigheter att engagera 
medlemmar för ideellt arbete. 

Hallkommitté 
Utökning med fler tennisbanor i 
Karlstad pågår fortsatt där 
hallkommittén gjort ett bra arbete med 
kommunen och viss dialog pågår. 

100 år 
2023 firar Karlstads Tennisklubb 100 
år som föreningen. Detta kommer 
uppmärksammas under året!



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

Styrelsen föreslår att medlen disponeras så att i ny räkning överförs 890 891 kr. Karlstads Tennisklubbs 
resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning. Även budget 2023 är 
specificerad i separat kolumn. 

Balanserat överskott 1 145 932,20 kr

Årets resultat −255 041,20 kr

Summa 890 891,00 kr

Utfall Utfall Budget
INTÄKTER 2021 2022 2023
Verksamhetsintäkter

3000 Medlemsavgifter 84 505 kr 75 770 kr 75 000 kr
3049 Övriga intäkter 17 350 kr 750 kr 750 kr
3101 Träningsavgift VT 443 607 kr 386 418 kr 380 000 kr
3103 Träningsavgifter HT 339 329 kr 325 168 kr 380 000 kr
3104 Övriga kurser 8 820 kr 0 kr 10 000 kr
3105 Privatträning 10 608 kr 14 000 kr 14 000 kr
3108 Övriga stöd (Svenska Spel, utbildningsstöd) 290 108 kr 110 766 kr 110 000 kr
3109 Aktivitetsbidrag (LOK, verksamhetsstöd,…) 119 529 kr 130 849 kr 130 000 kr
3112 Sun tennis 3 320 kr 0 kr 0 kr
3113 Karlstad Cupen 41 810 kr 23 080 kr 23 000 kr
3116 So-Touren −660 kr 670 kr 0 kr
3118 Karlstad Open 0 kr 0 kr 10 000 kr
3119 JSM Race 0 kr 0 kr 0 kr
3120 RM/Next Gen 4 080 kr 7 110 kr 4 000 kr
3121 Karlstad Vinterspel 240 kr 0 kr 0 kr
3300 Sponsorintäkter 0 kr 30 000 kr 30 000 kr

Summa verksamhetsintäkter 1 362 646 kr 1 104 581 kr 1 166 750 kr
Försäljningsintäkter

3510 Restaurangchansen 24 190 kr 10 295 kr 10 000 kr

ÅRSREDOVISNING 2022

RESULTATRÄKNING 2022
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Omsättning Summa tillgångar Resultat
2022 2021 2020 2019 2018

Intäkter 1 176 402 kr 1 452 633 kr 1 701 081 kr 1 555 623 kr 1 442 848 kr

Resultat −255 041 kr 15 981 kr 140 994 kr 262 112 kr 355 305 kr

Eget kapital 890 891 kr 1 145 932 kr 1 129 951 kr 988 958 kr 726 846 kr

Medlemmar 242 415 st 440 st 431 st 335 st

Killar/tjejer 64%, 36% 62%, 38% 62%, 38% 64%, 36% 65%, 35%
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3540 Försäljning av idrottskläder/idrottsmaterial 6 310 kr 3 780 kr 3 000 kr
3590 Övriga försäljningsintäkter 1770 kr 0 kr 0 kr
3300 Öresutjämning 0,81 kr 0 kr 0 kr

Summa försäljningsintäkter 32 271 kr 14 075 kr 13 000 kr
Övriga intäkter

3991 Anställningsstöd, sjuklönebidrag 57 716 kr 57 745 kr 57 745 kr
Summa övriga intäkter 57 716 kr 57 745 kr 57 745 kr
Summa intäkter 1 452 633 kr 1 176 401 kr 1 237 495 kr
KOSTNADER
Verksamhetskostnader

4000 Årsavgift SvTF/reg. väst −38 280 kr −37 996 kr −25 000 kr
4010 Inköp Material −42 471 kr −33 702 kr −30 000 kr
4100 Banhyror (KRC) −134 277 kr −209 557 kr −180 000 kr
4103 Banhyror (externt) −32 795 kr −2 200 kr −2 200 kr
4110 Restaurangchansen −12 090 kr 0 kr 0 kr
4120 Bollar −41 547 kr −26 897 kr −30 000 kr
4123 Seriespel −986 kr −2 833 kr −2 500 kr

Summa verksamhetskostnader −302 446 kr −313 185 kr −269 700 kr
Försäljnings-kostnader

4500 Anmälningsavgifter enskilda −14 250 kr −13 500 kr −10 000 kr
4501 Anmälningsavgifter serielag −19 600 kr −18 278 kr −12 000 kr
4502 Tävlingsavgift (sanktionsavgift) −13 750 kr −4 000 kr −4 000 kr

Summa försäljningskostnader −47 600 kr −35 778 kr −26 000 kr
Övriga externa kostnader

5010 Lokalhyra −14 010 kr −14 293 kr −10 000 kr
5420 Programvaror −7 614 kr −11 392 kr −11 400 kr
5460 Förbrukningsmaterial −5 840 kr 0 kr 0 kr
5831 Kost och logi i Sverige 0 kr −12 643 kr 0 kr
5833 Utlägg läger och tennishallen −12 857 kr −30 634 kr 0 kr
5890 Övriga resekostnader −1 244 kr −23 004 kr 0 kr
5900 Reklam −37 500 kr 0 kr 0 kr
6110 Kontorsmaterial −450 kr −1 373 kr −1 000 kr
6210 Telekommunikation −2 289 kr −2 292 kr −2 300 kr
6230 Datakommunikation −1 587 kr −2 820 kr −2 800 kr
6310 Försäkringar −1 499 kr −1 622 kr −1 650 kr
6530 Redovisningstjänster −30 875 kr −39 466 kr −40 000 kr
6570 Bankkostnader −2 635 kr −2 525 kr −2 600 kr
6810 Intern representation (fika, styrelsemöte) −669 kr −304 kr 0 kr

Summa övriga externa kostnader −119 069 kr −142 367 kr −71 750 kr
Personalkostnader

7110 Löner till idrottsutövare och tränare −730 303 kr −746 529 kr −700 000 kr
7290 Upl sem löner och löner −43 504 kr 20 019 kr 20 000 kr
7331 Skattefria bilersättningar −3 275 kr −6 699 kr 0 kr
7410 Pensionsförsäkringspremier −18 828 kr −19 368 kr −20 000 kr
7510 Lagstadgade sociala avgifter −148 880 kr −163 447 kr −155 000 kr
7519 Sociala avgifter för semester- och löneskuld −8 548 kr 6 298 kr 0 kr
7530 Särskild löneskatt för pensionskostnader 0 kr −4 698 kr −5 000 kr
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar −3 222 kr −3 216 kr −3 500 kr
7610 Utbildning −3 600 kr −15 500 kr 0 kr
7690 Övriga personalkostnader −5 946 kr −5 179 kr −5 000 kr

Summa personalkostnader −966 105 kr −938 319 kr −868 500 kr
Övriga kostnader

7990 Övriga föreningskostnader −1 353 kr −850 kr −850 kr
Summa övriga kostnader −1 353 kr −850 kr −850 kr
Summa kostnader −1 436 573 kr −1 430 499 kr −1 236 800 kr
Verksamhetens över-/underskott 16 060 kr −254 098 kr 695 kr
Finansiella intäkter

8310 Ränteintäkter 0 kr 317 kr 500 kr
Summa finansiella intäkter −79 kr 317 kr 500 kr
Finansiella kostnader

8410 Räntekostnader 0 kr −1125 kr −500 kr
8423 Räntekostnader för skatter −79 kr −137 kr −100 kr

Summa finansiella kostnader −79 kr −1262 kr −600 kr
Över-/underskott efter finansiella poster 15 981 kr −255 042 kr 595 kr

8999 Årets resultat −15 981 kr 255 042 kr −595 kr



BALANSRÄKNING 2022

Ing balans Period Utg balans

TILLGÅNGAR

Kundfordringar

1510 Kundfordringar 9 075 kr −1 575 kr 7 500 kr

Summa kundfordringar 9 075 kr −1 575 kr 7 500 kr

Övriga fordringar

1630 Avräkning för skatter och avgifter 0 kr −113 kr −113 kr

1700 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 13 418 kr −3 228 kr 10 191 kr

Summa övriga fordringar 13 418 kr −3 341 kr 10 078 kr

Kassa och Bank

1930 Checkräkningskonto 850 986 kr −271 130 kr 579 856 kr

1940 Sparkonto 500 000 kr 317 kr 500 317 kr

Summa kassa och bank 1 350 986 kr −270 813 kr 1 080 174 kr

Summa tillgångar 1 373 480 kr −275 728 kr 1 097 751 kr

EGET KAPITAL

Balanserat över-/underskott

2060 Eget kapital −1 129 951 kr −15 981 kr −1 145 932 kr

Summa balanserat över-/underskott −1 129 951 kr −15 981 kr −1 145 932 kr

Årets över-/underskott

2069 Årets resultat −15 981 kr 271 022 kr 255 041 kr

Summa årets över-/underskott −15 981 kr 271 022 kr 255 041 kr

Summa eget kapital −1 145 932 kr 255 041 kr −890 891 kr

SKULDER

Leverantörsskulder

2440 Leverantörsskulder −53 874 kr 29 704 kr −24 170 kr

Summa leverantörsskulder −53 874 kr 29 704 kr −24 170 kr

Skatteskulder

2514 Löneskatt för pensionskostnader 0 kr −4 698 kr −4 698 kr

Summa skatteskulder 0 kr −4 698 kr −4 698 kr

Övriga skulder

2710 Personalskatt −9 742 kr −8 591 kr −18 333 kr

2900 Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 0 kr −22 736 kr −22 736 kr

2910 Upplupna löner −20 859 kr 9 389 kr −11 470 kr

2920 Upplupna semesterlöner −99 252 kr 20 019 kr −79 233 kr

2940 Upplupna lagstadgade sociala avgifter −12 656 kr −8 698 kr −21 354 kr

2941 Upplupna sociala avgifter på semesterlön −31 164 kr 6 298 kr −24 866 kr

Summa övriga skulder −173 673 kr −4 319 kr −177 992 kr

Summa skulder −227 547 kr 20 687 kr −206 860 kr

Summa eget kapital och skulder −1 373 480 kr 275 728 kr −1 097 751 kr

BERÄKNAT RESULTAT 0 kr 0 kr 0 kr



Revisionsberättelse Karlstads Tennisklubb

Vid granskning av räkenskaperna hos Karlstads Tennisklubb, 
org nr 873200-4448, för perioden 2022-01-01 – 2022-12-31 
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 2023-02-17

Ulf Nyberg Cathrin Dalmo



Styrelsens förslag för medlemsavgifter 

Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter för 2023 
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 tisdag den 15 mars 2023 
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 2023-02-17 

Styrelsen i Karlstads Tennisklubb 


