
 

 

 
 

PROTOKOLL FÖRT VID SVENSKA TENNISFÖRBUNDETS 
STYRELSEMÖTE 2020-06-12 (DIGITALT) 
  
 
Närvarande:  Åsa Hedin, ordförande (ÅH) 
  Kenneth Bergbom (KB) 
  Marie Hedberg (MH) 
  Johanna Larsson (JL) 
  Sophie Lindvall (SL) 
  Henrik Mitelman (HM) 
  Odd Swarting (OS) 
  Christer Sjöö, generalsekreterare (CS) 
  Johanna Jonsson, adj. sekr. (JJ) 
 
§5 Mötets öppnande och fastställande av dagordning 

ÅH önskade addera en dagordningspunkt gällande ordförandemötet med SvTF:s och 
regionernas ordföranden. 
 
Styrelsen beslutar 
att  fastställa agendan. 

§6 Utseende av sekreterare och justeringsperson 
Styrelsen beslutar 

 att  välja Johanna Jonsson till protokollförare; 
 att  Kenneth Bergbom jämte ordföranden justerar protokollet. 

 
§7 Godkännande av föregående mötesprotokoll  

Styrelsen beslutar 
att  godkänna styrelsens protokoll per 2020-04-29, 2020-05-15, 2020-06-02 och 

2020-06-05.  
   

§8 Ordförandemöte
ÅH gav rapport från SvTF:s och regionernas ordförandemöte och genomgick 
ordförandegruppens åtgärdslista. ÅH informerade att det åligger styrelsen att 
ansvara för frågan gällande förslaget av bildande av en demokratigrupp, samt att 
valberedningen ska uppdras att se över valberedningsprocessen m.a.a. SvTF Östs 
uppmaning från förbundsmötet gällande förbundsstyrelsens sammansättning.
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Vidare gav CS rapport om samgåendediskussionerna mellan SvTF Väst + SvTF 
Göteborg samt SvTF Mitt + SvTF Öst.  
   

§8 Styrelsens arbetsordning 
ÅH presenterade förslag på punkter att ta med i processen, inkl. gruppens 
sammansättning, antal möten, standardagenda samt övergripande årsprogram. ÅH 
kommer att inhämta synpunkter från ledamöterna. 
 
Styrelsen beslutar 
att  inom styrelsen fördela roller och fokusområden enligt nedan: 
 KB: tävling 
 JL: landslag 

SL och MH: klubbutveckling, utbildning 
HM: marknad, kommunikation 
OS: stadgar, demokrati   

   
§9 Presentation av SvTF:s verksamhet 

CS gav övergripande bild av SvTF:s roll, uppdrag, organisation och gav ekonomisk 
lägesbild och prognos. Informerade om nyanställningar i form av två nya tjänster 
inom klubbutveckling och utbildning med start i september. 
  

§10 Covid-19 
CS gav uppdatering om beslutad fördelning av regeringens coronastöd till idrotten. 
Förbundet och regionerna har tilldelats ca 400	000 kronor, dvs 30-40 % av det 
ansökta beloppet. Besked till föreningar som sökt stöd väntas den 15 juni.  
 
Myndigheterna lättar sina reserestriktioner fr.o.m. 13 juni och inga formella hinder 
finns att resa fritt inom landet. CS informerade om SvTF:s anvisningar för 
tävlingsverksamhet som börjar gälla 14 juni. Dessa har tagits fram i samråd med 
förbundets medicinska råd och Riksidrottsförbundet har uttryckt sitt godkännande. 
Styrelsen berömde tjänstemannaorganisationen för arbetet. 
 
Som uppföljning på beslutet att ställa in junior-SM framförde CS att det finns en stor 
förståelse ute i tennis-Sverige för de svåra beslut som måste fattas för att minska 
risken för smittspridning. 
 
Styrelsen beslutar 
att  öppna för träningsverksamhet för flickor och pojkar i SvTF:s regi men sådan 

genomförs med måttfullhet och regional inriktning. Inga stora nationella 
samlingar genomförs under perioden juni-augusti. Mindre samlingar/läger (färre 
antal deltagare) i t ex Göteborg/Västsverige, Stockholm/Mälardalen eller Skåne 
kan genomföras i SvTF:s regi;  

att  SvTF:s första nationella läger blir matchläger i september som "ersättare" för 
JSM Race-slutspelet i åldersklasserna U14 och U16;  
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att  träningsläger/samlingar för damer och herrar i kan genomföras i SvTF:s, även 
om sådana kräver längre resor. Måttfullhet är ledordet – inga stora grupper 
samlas;  

att  tränarkursen TGU 2 omarbetas till ett format som består av både digitala och 
fysiska träffar. Första kurstillfället är planerat till Bosön, Lidingö i augusti.
Omarbetningen ska avgöra huruvida den träffen ska genomföras som planerat. 

   
§11 Modifierad SDF-tillhörighet 

CS gav bakgrund och rapport från arbetsgruppen som utarbetat förslag för 
hanteringen av fall då förening önskar tillhöra annat SDF. Dokumentet understryker 
att dessa fall ska ses som undantag som endast beviljas om särskilda fall föreligger. 
Vid beviljad ansökan tillhör dock inte föreningen rent juridiskt sitt nya SDF men ska 
delta i nya regionens verksamhet och aktiviteter med undantag för 
representationstävlingar. Nästa steg är att inhämta synpunkter för att sedan ta 
beslut i förbundsstyrelsen i höst. 

   
§12 Seriespel – remissvar från regionerna 

CS gav uppdatering om arbetet med det gemensamma förslaget. De övergripande 
principerna i förslaget har stöd av sex av sju regioner. Väst stöttar inte dagens 
förslag. Ett inriktningsbeslut har fattats att gå vidare i processen där CS har stor 
tilltro att regionerna gemensamt kommer att enas.  
 
OS framförde vikten av enighet och att Väst också ska känna sig nöjda med 
förslaget. 

   
§13 Padelförbundet – utredning 

CS gav bakgrund till utredningen där SvTF ingår tillsammans med padelförbundet 
och RF för att utreda eventuellt samarbete/samgående förbunden emellan. SvTF:s 
representanter är ÅH, HM, CS och tidigare styrelseledamoten Martin Claesson.  

HM gav rapport från inledande samtal med padelförbundet. ÅH framförde att 
frågan är viktig att utreda ur ett strategiskt perspektiv oavsett om man bildar ett 
gemensamt förbund eller ej. Diskuterades vad padelsportens utbredning kan 
innebära för tennisförbundet och dess klubbar samt om och i vilken form 
utredningen ska fortgå. Landade i att det för framtiden är viktigt att frågan utreds. 

 
Styrelsen beslutar 
att  uppdra ÅH och CS att föra diskussionen vidare med padelförbundet om 

utredningens uppdrag och tidsplan. 
     

§14 Färdriktning 2030 
CS gav uppdatering gällande arbetet med svensk tennis gemensamma plan. Inför 
höstens klubbturné till 16 orter föreslår CS styrelserepresentation på de olika 
mötesplatserna. 
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Styrelsen beslutar 
att  styrelseledamöterna meddelar CS vilken alt. vilka av träffarna som de har 

möjlighet att närvara på. 
   

§15 Övriga frågor 
OS tog upp motionen som bifölls på förbundsmötet 2017 som föreslog en 
arbetsgrupp som ska utforma standardmallar/kontrakt mellan spelare och 
föreningar samt regelverk som berör rättigheter och relationer mellan spelare och 
föreningar samt föreningar och företag som bedriver tennisutbildning. Tog också 
upp frågan om klubbcertifiering. 
 
Styrelsen beslutar 
att  bordlägga frågorna till nästa styrelsemöte. 
   

§16 Nästa möte 
Styrelsen beslutar 
att  kalla till nästa möte den 21 augusti. 
 

 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Johanna Jonsson   Åsa Hedin 
 
 
 
    Kenneth Bergbom 
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