
 

PROTOKOLL FÖRT VID SVENSKA TENNISFÖRBUNDETS 
STYRELSEMÖTE 2020-08-21 (BÅSTAD) 
  

Närvarande:  Åsa Hedin, ordförande (ÅH) 
  Marie Hedberg (MH) 
  Johanna Larsson (JL) 
  Sophie Lindvall (SL) 
  Henrik Mitelman (HM) 
  Odd Swarting (OS) 
  Christer Sjöö, generalsekreterare (CS) 
  Torbjörn Dencker, adj. sekr. (JJ) 

§17 Mötets öppnande och fastställande av dagordning 
Styrelsen beslutar 
att  fastställa agendan. 

§18 Utseende av sekreterare och justeringsperson 
Styrelsen beslutar 

 att  välja Torbjörn Dencker till protokollförare; 
 att  Johanna Larsson jämte ordföranden justerar protokollet. 

§19 Godkännande av föregående mötesprotokoll  
Styrelsen beslutar 
att  godkänna styrelsens protokoll per 2020-06-12.  

  

Beslutsärenden 

   
§20 Föreningsärenden 

CS föredrog två klubbärenden: KLTK ansöker om utträde ur SvTF och Tennarens 
Racketklubb ansöker om inträde i SvTF. 

Styrelsen beslutar 
att  godkänna utträdes- samt inträdesansökningarna. 
   

§21 Corona 
CS gav en bild av klubbarnas syn på SvTF:s sätt att hantera och informera om läget 
under coronaperioden så här långt. Klubbarna tycker vi skött det på ett bra sätt och 
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att vi varit skyndsamma med informationen. CS rapporterade också om förslagen 
gällande de svenska ITF-tävlingarna samt den kommande vintertouren.  

Styrelsen beslutar 
att  ställa in: WTT, juniors i Kramfors, WTT, M25 i Danderyd, WTT, M25 i Falun, WTT, 

W15 i Näsbypark och WTT, W15 i Djursholm. 
att Tennis Europe 14-årstävlingarna i Norrköping och Göteborg, som är planerade i 

november, står kvar i kalendern för senare beslut.  
att utöka Vintertouren med två tävlingar för både herrar och damer i Danderyd och 

Falun. Dessa spelas i veckorna som är avsatta för WTT i ordinarie program. 
Finansiering av prispengar via SvTF. I övriga tävlingar skjuts till 10 000 kronor 
per klass. 

att  elitserien och division 1 genomförs inom de restriktioner och anvisningar som tas 
fram enligt FHM:s och RF:s rekommendationer. Streaming av finalspelet och 
tidigarelägga fördubblingen av prispengar från 2021 till 2020.  

att  seriespelet genomförs och att starten för 70+ -serierna skjuts framåt. Slutspelen 
för klasserna åldersspannet 35-65 genomförs i september förutsatt att 
arrangörer finns och lag vill delta. 70+ slutspelet ställs in.  

att  Pirres Pokal och Sofias Cup genomförs med den ändringen att regionspelet 
delas upp på två spelplatser (Norrköping och Vänersborg). Finalerna genomförs i 
samband med regionspelet på respektive spelplats.   

   
§22 Återrapport Tillväxtverket 

CS redogjorde för de åtgärder SvTF gjort med permitteringar av personalen (20 
procent). Förbundet fick 150 000 kronor i statligt stöd. Med tanke på att ekonomin är 
i balans ger det statliga kapitaltillskottet en negativ klang. Förslaget är att pengarna 
återbetalas. 

Styrelsen beslutar 
att  SvTF ska betala tillbaka hela beloppet på 150 000 kronor till staten. 

 

Verksamhetsinformation 

  
§23 GS Verksamhets- och ekonomirapport 

CS gav en uppdatering och nulägesanalys av verksamheten. 
   

§24 Tennisens Hus 
CS gav en uppdatering av byggnationen av nya tennismuséet och SvTF:s tilltänkta 
nya lokaler. Bygglov lämnas in under september och byggstart blir preliminärt under 
2021.  

Styrelsens arbete / representation 

   
§25 Ansvarsområden och uppdrag 
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ÅH gav sin syn på de nya ansvarsområdena inom SvTF:s styrelse och vikten av att 
styrelsen ska vara en stödjande funktion till regionerna och klubbarna. En 
demokratigrupp ska bildas. Odd Swartling utsågs till arbetsgruppens ordförande och  
Åsa Hedin, Kenneth Bergbom och Christer Sjöö ska bistå med Odd i att ta fram 
uppdragsbeskrivningen. 

   
§26 Tennisens dag 22 augusti 

 CS redogjorde för planeringen inför den riksomfattande manifestationen Tennisens  
 dag. 88 klubbar har anmält sig redan försa året och SvTF har personal och  
 styrelserepresentanter på totalt 13 olika platser.  

§27 Klubbturné 24 augusti - 24 september 
CS gav uppdatering gällande arbetet med svensk tennis gemensamma plan. 100 
klubbar har anmält sig till de olika mötesplatserna med CS som ciceron. Under 
klubbturnén är även Åsa Hedin med som representant vid fyra av besöken.  

   

Workshop 

§28 Färdriktning 2030 
CS gav en nulägesanalys och genomgång med statistik av svensk tennis. Under en 
avslutande workshop kom många förslag till Färdriktning 2030. 

Nästa möte 

   
Styrelsen beslutar 
att  kalla till nästa möte den 3 november (digitalt). 

Vid protokollet   Justeras 

Torbjörn Dencker   Åsa Hedin 

     Johanna Larsson
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