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PROTOKOLL FÖRT VID SVENSKA TENNISFÖRBUNDETS 
STYRELSEMÖTE 2020-11-03 (DIGITALT) 
  
 
Närvarande:  Åsa Hedin, ordförande (ÅH) 
  Kenneth Bergbom (KB) 
  Marie Hedberg (MH) 
  Johanna Larsson (JL) 
  Sophie Lindvall (SL) 
  Henrik Mitelman (HM) §40-42 
  Odd Swarting (OS) 
  Christer Sjöö, generalsekreterare (CS) 
  Johanna Jonsson, adj. sekr. (JJ) 
 
§29 Mötets öppnande och fastställande av dagordning 

Styrelsen beslutar 
att  fastställa agendan. 
 

§30 Utseende av sekreterare och justeringsperson 
Styrelsen beslutar 

 att  välja Johanna Jonsson till protokollförare; 
 att  Sophie Lindvall jämte ordföranden justerar protokollet. 

   
§31 Godkännande av föregående mötesprotokoll 

CS gav uppdatering gällande återbetalningen av det statliga stödet (§22). SvTF har 
redovisat att stödet ska återbetalas, vilket dock ännu inte skett formellt då 
Tillväxtverket fortfarande saknar denna funktion.   
 
Styrelsen beslutar 
att  godkänna styrelsens protokoll per 2020-08-21. 
   

§32 Föreningsärenden
Inträdesansökningar har inkommit från Stadsparkens Tennisklubb, SvTF Öst och 
Sofielunds Tennisklubb, SvTF Syd. 
 
Utträdesansökning förelåg från Åseda Tennisklubb, SvTF Syd. 

Styrelsen beslutar 
att  godkänna inträdes- och utträdesansökningar enligt ovan.  
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§33 Attestinstruktioner 
CS informerade att följande ändring gjorts i attestinstruktionerna: ÅH är ny attestant 
och ersätter tidigare SvTF-ordföranden i förteckningen. 
 
Styrelsen beslutar 
att  godkänna attestinstruktionerna; 
att  uppdra åt CS att undersöka om funktioner (t.ex. ordförande, generalsekreterare) 

kan anges i attestinstruktionerna istället för namn.  
 
  

§34 Modifierad SDF-tillhörighet 
CS beskrev arbetsgruppens förslag gällande hantering av särskilda fall då förening 
önskar tillhöra annat SDF, gav uppdatering kring hur arbetet fortlöpt samt 
sammanfattade och kommenterade regionernas remissvar.  
 
Styrelsen beslutar 
att  besluta enligt arbetsgruppens förslag. 
   

§35 Utvärdering Svensk Tennisrating 
Vid årsskiftet har Svensk Tennisrating varit i bruk i två år och under året har en del 
synpunkter framkommit gällande systemet. KB föreslog att styrelsen tillsätter en 
utredning som ska utvärdera hur väl ratingen fungerar.
 
CS välkomnar utredningen och gav sin bild av de synpunkter som inkommit. Han är 
av uppfattningen att det förra systemet väckte betydligt fler reaktioner.   
 
Styrelsen beslutar 
att  tillsätta en arbetsgrupp under ledning av KB med uppdraget att utvärdera Svensk 

Tennisrating. Utöver KB ska Henrik Odervall/Bengt Helmersson och ytterligare ett 
antal initierade personer ingå i arbetsgruppen. 

§36 Remiss RIG/NIU 
MH gav bakgrund och sammanfattade Utbildningsdepartementets promemoria som
föreslår att ersätta nuvarande parallella system med riksidrottsgymnasier (RIG) och 
nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) med ett likformigt system.  
 
Diskuterades om SvTF ska yttra sig om förslaget. Styrelsen är oroad över 
konsekvensen att antalet gymnasieplatser drygt halveras i det föreslagna nya 
systemet.  
 
Styrelsen beslutar 
att  tillsätta en arbetsgrupp som utreder förslaget och förbereder ett remissvar. JL 

leder arbetsgruppen som också består av MH, OS och Niklas Fjeldstad, SvTF. 
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§37 GS verksamhetsrapport 
CS rapporterade att tennisen (såväl föreningar, regioner och förbund) hittills klarat 
sig bra genom coronakrisen och att klubbarna vittnar om ökningar i såväl tränings- 
som tävlingsverksamheten. Endast 10 föreningar har i höst ansökt om 
kompensationsstöd jämfört med de 80 klubbar som ansökte i våras. De lokala 
restriktionerna kan dock komma att försvåra läget. SvTF kommer lämna in en större 
samlingsansökan för Stockholm Open (ägare KLTK, SALK och Tennis Stockholm) men i 
övrigt avser varken förbund eller regioner att ansöka om kompensation. Satsningen 
på de inhemska tourerna fortsätter och SvTF ser också över möjligheten till 
internationella utbyten.  
 
Vidare gav CS uppdatering om arbetet med sammanslagningen av de regionala och 
nationella serierna, SvTF:s organisation och pågående arbete, nya partnerstrukturen 
och uppmärksammade en ökning av antalet fall som inkommer till SvTF:s juridiska 
nämnd. Juniorlandslagsansvarig Fredrik Hörnell har beslutat att inte förlänga sitt 
kontrakt och en ny tjänst kommer framöver att utannonseras.   
 
CS och ÅH informerade om dialogen med padelförbundet. Tillsammans kommer 
förbunden att ansöka om projektstöd av RF för att tillsätta en extern utredning av 
ett ev. framtida samarbete.  
 
CS och ÅH gav rapport från SOK:s och Tennis Europes årsmöten. 
     

§38 Ekonomirapport  
CS gav ekonomisk rapport som visar på ett stort plusresultat (4,5 milj) vilket förklaras 
av inställd verksamhet och extra statligt stöd. Budgetarbetet 2021 pågår men 
försvåras till viss del av osäkerhetsfaktorer på grund av pandemin. Budgetförslag 
presenteras på nästa möte. 
   

§39 Tennis Europes och SOK:s årsmöten 
ÅH gav rapport från SOK:s årsmöte. 
 
CS gav rapport från Tennis Europes årsmöte där tjecken Ivo Kaderka valdes som ny 
president. 
 

§40 Färdriktning 2030 
Första utkast av Färdriktning 2030 presenterades av CS, som redogjorde för 
innehållet och arbetsprocessen. Redovisades vilka förslag som tagits med i planen – 
av 375 inkomna förslag finns 215 presenterade i sin helhet, medan ytterligare 40 
delvis finns presenterade.  
 
Styrelsen beslutar 
att  se över första utkastet och kalla till feedbackmöte den 26 november kl 17-19.00. 
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§41 Förberedelser inför Riksidrottsforum / val till Riksidrottsstyrelsen 
OS, CS och ÅH kommer att närvara vid Riksidrottsforum, som genomförs digitalt 7-8 
november. 
 
Styrelsen har föreslagit MH som ledamot i Riksidrottsstyrelsen. Björn Eriksson har 
aviserat att han ställer upp för omval till ordförandeposten. Styrelseledamöterna 
ombads att lämna in ev. alternativa förslag till ÅH via mejl. 
   

§42 Nästa möte 
Styrelsen beslutar 
att kalla till nästa möte den 9 december kl. 17.30-19.30. Då kommer mötesplanering

för 2021 att presenteras.  
 

 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Johanna Jonsson   Åsa Hedin 
 
 
 
    Sophie Lindvall 
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