
 

 

 
 

PROTOKOLL FÖRT VID SVENSKA TENNISFÖRBUNDETS 
STYRELSEMÖTE 2021-01-11 (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) 
   
§61 Fastställande av agenda 

JL önskar lägga till en punkt under övriga frågor.  
 
Styrelsen beslutar 
att  fastställa agendan. 
 

§62 Utseende av sekreterare och justeringsperson 
Styrelsen beslutar 

 att  välja JJ till protokollförare; 
 att  MH jämte ordföranden justerar protokollet. 
 
§63 Godkännande av föregående mötesprotokoll 

Styrelsen beslutar 
att  godkänna styrelsens protokoll per 2020-12-09. 
 

§64 Föreningsärenden 
Inträdesansökan har inkommit från Sollefteå Tennisklubb, Svenska Tennisförbundet 
Norr. 
 
Utträdesansökning förelåg från Angereds Tennisklubb, Svenska Tennisförbundet 
Göteborg. 
 
Ansökan om namnändring har inkommit från Västerhaninge Tennisklubb, Svenska 
Tennisförbundet Stockholm, som vill byta namn till Västerhaninge Racket- och 
Idrottsklubb. 
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Kvänums Tennisklubb, Svenska Tennisförbundet Väst, föreslås uteslutas ur förbundet 
då föreningen ej fullgjort sina skyldigheter beträdande årsavgift de senaste två åren. 
Klubben har därtill själv begärt utträde. 
 
CS informerade att medlemsantalet ökat med 4,3% (ca 5000 medlemmar) under
2020.  
 
Styrelsen beslutar 
att  godkänna inträdes- och utträdesansökningar enl. ovan; 
att godkänna Västerhaninge Tennisklubbs ansökan om namnbyte;
att  utesluta Kvänums Tennisklubb ur förbundet. 
 

§65 Padelutredning 
Riksidrottsförbundet har behandlat SvTF:s och Svenska Padelförbundets ansökan om 
projektstöd för att utreda ev. samarbete förbunden emellan. Ansökan föreslås 
godkännas. Däremot är den enbart underskriven av de båda förbundens 
generalsekreterare och enligt regelverket för projektstöd samgående krävs 
styrelsebeslut.  
 
Styrelsen beslutar 
att  formellt godkänna ansökan om förstudie. Styrelsen ser positivt på utredningen. 
 

§66 Covid-19
CS gav uppdatering om det nationella och internationella tävlingsprogrammet 
m.a.a. covid-19-pandemin. Veteran-SM är senarelagt och diskussioner pågår om spel 
i höst med ny arrangör. JSM18/USM21 är senarelagt till april. Beslut om Svenska 
Tennisseriernas genomförande tas senast i slutet av januari. Ett antal 
Vintertourtävlingar är inställda medan flertalet genomförs enligt plan. SvTF följer 
utvecklingen och uppmuntrar arrangörer att genomföra tävlingarna under 
smittsäkra former. 
 
Internationella juniortävlingarna i Stockholm och Malmö (U18) samt Djursholm, 
Danderyd och Vänersborg (U14) är inställda. Tävlingarna i Kramfors (U18) i mars 
kommer att genomföras om restriktionerna tillåter. Ambitionen är att ersätta med 
internationella utbyten om läget tillåter. Sanktioner för internationella dam- och 
herrtävlingar i maj har skickats in till ITF. 
 
Nuvarande restriktioner gäller till och med 24 januari. Beslut om Svenska 
Tennisserierna kommer behöva fattas senasti slutet av januari.  
 
M.a.a. pandemilagen har Riksidrottsförbundet kallat alla förbund till möte 12 januari. 
 
Ett antal kommunägda hallar har stängt ned. 
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§67 Game Change 2030 
Uppföljning regionremiss 
CS sammanfattade regionernas remissvar. Övergripande positiva svar med höga 
medelbetyg för respektive målområde.  
 
Synpunkter som framkommit är att dokumentet är omfattande och att prioritering 
blir viktig i arbetet framöver. Några har uppfattat att regionerna inte lyfts fram 
tillräckligt i planen, bl.a. Stockholm som inte stödjer planen i nuvarande form. Efter 
föreslagna justeringar ställer sig dock regionen positiv.  
 
Ett antal justeringar ska göras i planen. Kortare tvåårsplanerkommer att tas fram 
vilket innebär fem färdplaner fram till 2030. Därtill kommer planen att revideras 
2025, vilket var ett önskemål från en region. 
 
Utöver de övergripande kommenterarerna har endast detaljfrågor förekommit.  
 
OS önskar se det reviderade dokumentet före det skickas till regionerna. CS 
hänvisade till mötesunderlaget där samtliga kommande ändringar, vilka är relativt 
få, har markerats.  
 
Game Change 2030 – vår ”story” 
HM redogjorde för syftet med storyn, d.v.s. att förmedla ett budskap till tennis-
Sverige om var svensk tennis befinner sig och vart vår idrott är på väg.  
 
Diskuterades första utkastet av storyn och huvudpunkter som storyn bör beröra. HM 
fortsätter bearbeta storyn. 

 
Klubbmöten 26-27 januari 
Torsdag 14 jauari skickar förbundet och regionerna en gemensam inbjudan till alla 
Sveriges klubbar att delta vid träffarna 26 och 27 januari då första utkastet av Game 
Change 2030 ska presenteras.  
 

§68 RF-remisser 
Uppdrag och arbetssätt RF/SISU/SF  
MH sammanfattade innehållet i förslaget. Till skillnad från tidigare riktas mer fokus 
på den idrottsliga kärnverksamheten i stället för politisk betydelse för samhället. MH 
ställer sig positiv till skiftet av fokus, men har ett antal kommentarer på detaljer och 
formuleringar. 
 
Strategisk plan 2022–2025 
ÅH föredrog för innehållet i förslaget vilket består av ett antal s.k. utvecklingsresor. 
Mycket av innehållet tangeras i målområdena i Game Change 2030, vilket är 
positivt, men samtidigt saknas viss tydlighet från RF, bl.a. hur RF ska guida SF.  

 
Översyn stadgar/röstlängd  
OS sammanfattade innehållet som berör revidering av stadgar och röstlängd. 
Sammanfattningvis ett klokt förslag som OS förslagår tillstyrks. 
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Elitidrottsprogram 
JL föredrog för förslaget som innebär en rejält ökad satsning på elitidrotten. 
Frågetecken kvarstår hur förslaget ska finansieras. Styrelsen är positiv till förslaget 
men motsätter sig idén att ta medel från LOK-stödet för att finansiera elit.   

Stöd till parasport inom idrottsrörelsen  
SL sammanfattade innehållet i förslaget där det framkommer svårigheter i SF:s 
”övertagande” av paraidrotter vilket medför risk att tappa kompetens. Föreslås att 
SISU får ett helhetsansvar för kompetensstöd. Inom tennisen har rullstolstennisen 
ingått i SvTF sedan länge och därmed finns en väl upparbetad struktur. Märks ingen 
påverkan av förslaget varför inga kommentarer till remissen föreslås. 

 
§69 Arbetsgrupper/utvärderingar 

Demokratigruppen 
OS gav rapport från arbetsgruppens arbete med översyn av demokrati- och 
stadgefrågor. Förslag förelåg att OS också ska kontakta respektive regionordförande 
i syfte att fånga in eventuella frågeställningar med bärighet mot demokratifrågor. 
Ett förslag om en stadgeändring av geografisk sammansättning av förbundsstyrelsen 
planeras att presenteras på förbundsmötet. CS uppdras mejla arbetsgruppens 
tankar till styrelseledamöterna. 
 
Svensk Tennisrating 
Arbetet med översyn av Svensk Tennisrating. är fortfarande i startgroparna. KB 
meddelade att diskussioner inletts med SvTF:s tjänstemannaorganisation om att 
bilda en arbetsgrupp med olika representanter. 
 

§70 Nomineringar 
Föreslogs att SvTF ska nominera KB till ytterligare en period i Tennis Europes 
juniorkommitté. Nominering ska ske före 15 januari. 
 
Informerades att SvTF nominerat MH till Riksidrottsstyrelsen, med stöd av övriga 
racketidrotter (badminton och bordtennis). 

SvTF har nominerat bordtennisförbundets ordförande Petra Sörling till SOK:s styrelse.  
 
SvTF:s tidigare ordförande och numera hedersordförande Thomas Wallén har 
accepterat förfrågan att ingå i Tennis Europes advisory board. 
 
SvTF har nominerat representant från badmintonförbundet till RF:s covidgrupp. 
 
Styrelsen beslutar 
att  nominera KB till Tennis Europes juniorkommitté. 
 

§71 Övriga frågor 
CS och OS undersöker förbundets stadgar om styrelserepresentant kan vara anställd 
av SvTF för ett konsultuppdrag.  
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§72 Nästa möte 
Sker enligt tidigare beslutad mötesordning den 18 februari kl 16.00-19.00 i 
Stockholm. 

 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Johanna Jonsson   Åsa Hedin 
 
 
 
    Marie Hedberg 
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