
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen för Svenska Tennisförbundet, SvTF, får härmed avge årsredovisning för Svenska 
Tennisförbundet avseende räkenskapsåret 2019.

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Svenska Tennisförbundet har som uppdrag att verka för tennissportens utveckling i Sverige 
samt att handlägga för tennissporten gemensamma angelägenheter. Vi arbetar med 
samordning, utveckling och tillväxt för att skapa goda förutsättningar för tennissporten i 
Sverige. Vår gemensamma vision är; ”Tennis - en levande idrott, för livet, hela livet”.

Svenska Tennisförbundet är en ideell förening och har sitt säte i Stockholm, med kontor 
i Stockholm och Båstad. Förbundet består av de föreningar som i vederbörlig ordning 
upptagits som medlemmar i Förbundet. Förbundet är anslutet till Riksidrottsförbundet (RF), 
Sveriges Olympiska Kommitté (SOK), Interna tio nella Tennisförbundet (ITF) och Europeiska 
Tennis förbundet (Tennis Europe). Förbundets beslutande organ är för bundsmötet, 
extra förbundsmöte och förbundsstyrelsen. Förbundets regionala organ är sju spe cial-
distriktsförbund (SDF). Förbundet ska verka för att styrelse, valberedning, kommittéer och 
andra organ har en jämställd sammansättning av kvinnor och män.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Osäkerhet om framtida utveckling och händelseförlopp är ett naturligt riskmoment i all 
verksamhet. Svenska Tennisförbundets verksamhet är även den av naturliga skäl exponerad 
för såväl generella omvärldsrisker som risker i form av politiska beslut, övergripande 
förändringar av regelverk med mera.

FRÄMJANDE AV FÖRBUNDETS ÄNDAMÅL
Visionen, Tennis – en levande idrott för livet, hela livet är tillsammans uppdraget i stadgarna 
vägledande för förbundets verksamhet. Tillsammans med regionerna och klubbarna verkar 
förbundet för utveckling av tennisen som idrott med huvudsyfte att göra tennislivet bättre 
för de redan initierade spelarna i kombination med att nya målgrupper exponeras och 
attraheras till tennisen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
Verksamheten har följt budget och det redovisade överskotten härrör till extra och ej 
budgeterade nationella och internationella stöd. Därtill hemmamatchen i Davis Cup som 
gav ett bättre resultat än budgeterat.

Riksidrottsmötet beslutade i maj om framtida ramar och principer för fördelningen av SF 
stödet. I kombination med de underlag och ansökningar som förbundet tillsänt RF kommer 
de nya ramarna och principerna innebära ett ökat stöd till 2020. Därmed råder det inte 
längre någon förhöjd risk avseende RF stödet perioden 2020-2021.



SVENSKA TENNISFÖRBUNDETS EKONOMISKA UTVECKLING 
SAMT VIKTIGA NYCKELTAL (TKR)

   2019 2018 2017 2016 2015
Intäkter 33 321 34 395 30 983 30 003 30 633
RF-bidrag 14 321 14 639 14 346 12 682 10 887
Årets resultat 630 51 174 33 -823
Eget kapital 1) 5 387 4 757 4 706 4 532 4 499
Antal medlemmar 111 203 111 165 110 230 111 763 109 259
Antal föreningar 404 410 408 418 423
Antal licensierade spelare 11 459 11 501 10 837 11 546 11 404

1) eget kapital redovisas här som fritt eget kapital exklusive ändamålsbestämda medel och 
foder.

FÖRSLAG TILL DISPOSITION
Till årsmötets förfogande står följande medel (kr):

Balanserat överskott 4 756 864
Årets resultat  629 558
Summa  5 386 422

Styrelsen föreslår att medlen disponeras så att i ny räkning överförs 5 386 422 kr.

Förbundets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och 
balansräkning med tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i tusentals kronor (tkr), där 
inget annat anges.


