
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen för Svenska Tennisförbundet, SvTF, får härmed avge årsredovisning för Svenska 
Tennisförbundet avseende räkenskapsåret 2020.

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.

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), Internationella Tennisförbundet (ITF) och Europeiska 
Tennisförbundet (Tennis Europe). Förbundets beslutande organ är förbundsmötet, 
extra förbundsmöte och förbundsstyrelsen. Förbundets regionala organ är sju 
specialdistriktsförbund (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. 
Rådande situation med Corona har medför en ökad osäkerhetsfaktor under året och 
kommer att fortsätta vara det även under kommande år.
Riksidrottsstyrelsen fattar numera beslut om det ekonomiska stödet till idrottsförbunden med 
en framförhållning på två år. Det ger oss framförhållning. Stödet är satt för åren 2020-2021. 

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
Under 2020 har coronaviruset - covid-19 drabbat världen med full kraft, vilket har inneburit 
ett omtumlande år där Tennisförbundet navigerat sin verksamhet under ständigt förändrade 
villkor. Verksamheten löpte på enligt plan fram till hemmamatchen i Davis Cup 6-7 Mars, 
sedan förändrades spelplanen. Internationella tävlingar som skulle genomföras i Sverige fick 
ställas in. Stora delar av landslagsprogrammet, och framförallt aktiviteter och internationella 
tävlingar för juniorer fick ställas in. Det redovisade överskotten härrör framförallt till 
budgeterade kostnader för landslagsverksamheten samt de internationella tävlingarna som 
fick ställas in.



Utvecklingen följs noggrant av generalsekreterare och styrelse och i den mån det krävs så är 
styrelsen redo att vidta ytterligare åtgärder för att anpassa verksamheten i syfte att minska 
påverkan på föreningen. 

SVENSKA TENNISFÖRBUNDETS EKONOMISKA UTVECKLING 
SAMT VIKTIGA NYCKELTAL (TKR)

   2020 2019 2018 2017 2016
Intäkter 34 864 33 321 34 395 30 983 30 003
RF-bidrag 15 265 14 321 14 639 14 346 12 682
Årets resultat 3 077 630 51 174 33
Eget kapital 1) 8 464 5 387 4 757 4 706 4 532
Antal medlemmar 116 483 111 203 111 165 110 230 111 763
Antal föreningar 394 404 410 408 418
Antal licensierade spelare 12 975 11 459 11 501 10 837 11 546

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

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

Balanserat överskott 5 386 422
Årets resultat  3 076 834
Summa  8 463 256

Styrelsen föreslår att medlen disponeras så att i ny räkning överförs 8 463 256 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.


