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Föredragningslista till Årsmöte för Svensk Tennis Mitt 2018 – 03 – 18

      1.   Årsmötets öppnande

      2.   Upprop och fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd för mötet.

3. Fastställande av föredragningslista för mötet

4. Fråga om mötets behöriga utlysande

5. Val av ordförande för mötet

6. Val av sekreterare för mötet

7. Val av två protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare

8. Behandling av verksamhetsberättelse och årsredovisning/årsbokslut;
a) styrelsens verksamhetsberättelse för sistförflutet verksamhetsår
b) styrelsens förvaltningsberättelse för sistförflutet verksamhetsår
c) revisorers berättelse för samma tid

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning

10. Beslut om antal ledamöter i styrelsen

11. Val av ordförande i Svensk Tennis Mitt, tillika ordförande i styrelsen för ett år

12. Val av halva antalet styrelseledamöter för en tid av två år

13. Val av en revisor och en personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet,
räkenskaper och förvaltning inom Svensk Tennis Mitt för en tid av ett år

14. Val av ordförande och tre övriga ledamöter i valberedningen för en tid av ett år

15. Val av ombud och erforderligt antal suppleanter till SvTF-mötet

16. Val av ombud och erforderligt antal suppleanter till DF-möten

17. Behandling av förslag till Svensk Tennis Mitts verksamhetsplan samt fastställande av ev.
årsavgift till Svensk Tennis Mitt

18. Behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som anges i 8 § samt av
styrelsens förslag.

19. Mötets avslutning
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Styrelsens och blockens sammansättning

Styrelse

Ordförande David Holm
Vice ordförande Karl-Axel Andersson
Sekreterare Charlotta Beming
Kassör Örjan Ek
Övriga ledamöter Larissa Karlsson

Ludwig Persson
Mattias Pennonen

Revisor Daniel Ageflod

Revisorssuppleant Mats Bertilsson

Block

Klubbutveckling Karl-Axel Andersson

Sport/Verksamhetsansvarig Niklas Persson (anställd tom 2017-08-31)
Karl-Axel Andersson
(arvoderad from 2017-09-01)

Tävling Larissa Karlsson

Utbildning Mattias Pennonen

Stödfunktioner

Information David Holm/Kanslist (Lotta Persson)

Valberedning Styrelsen (i avsaknad av kandidater)
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Klubbutvecklingsblocket 2017

1. Tränarträffar
Två stycken tränarträffar har genomförts under året en i Maj och en i November.
Till stor del har diskuterats kommande tävlingsprogram för regionen men även
diskuterat ungdomsverksamheterna i regionen
och hur och vart Region Mitt skall vara representerad.
På träffarna har ca 10 av våra huvudtränare i klubbarna deltagit.

2. Ett möte hölls med ett relativt stort antal klubbar och dess chefstränare 1/6 2017 där
överenskommelse träffades om ett nytt arbetssätt där Region Mitt, i nuläget, ej
återbesätter sportchefs-/verksamhetschefsrollen motsvarande den roll Niklas Persson
haft utan där klubbarna ser positivt på att fördela regionens åtaganden på klubbarna i
en entreprenadform. Karl-Axel Andersson trädde in, förutom sin styrelseroll som
vice ordförande, som administrativ koordinator på 15-20% för planering,
sammanhållande för deltagar-nomineringar, säkerställande av bemanning till
respektive aktivitet mm.
Vi har alltså prövat en uppdragsbaserad verksamhetsplan med ett nära samarbete
med klubbarna för att få ut så mycket som möjlig verksamhet av ekonomin och att
region och klubbar kommer närmare varandra i en gemensam ansträngning för
Svensk Tennis.

Svensk Tennis Mitt
Klubbansvarig
Karl-Axel Andersson
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Stödfunktion – Administration/Information 2017

Regionens administration och löpande ekonomihantering sköts i samarbete med Gefle TK och
med Lotta Persson som kanslist. Ett fortsatt arbete pågår löpande avseende information genom
såväl uppdatering och förbättring av vår hemsida som våra ansträngningar att nå ut till klubbar och
medlemmar med information.
Kanslifunktion utgör en nyckelfunktion i vår samlade informationsspridning och kommunikation
med vår omgivning!

Under 2017 har hemsidan, www.tennismitt.se underhållits och vi eftersträvar att följa vår
informationspolicy som antagits i styrelsen avseende principer och kvalitet av information på
hemsidan. Ansvaret är fördelat inom styrelsen avseende informationsområden på hemsidan.
Hemsidan har fortsatt fyllas med information, rapporter från aktiviteter, avisering av verksamhet
mm av blockansvariga men också från klubbar som varit inblandade i läger och tävlingar. Vår
kanslist fungerar som WebMaster och är en viktig del i vår informationshantering och
administration.

Utmaningen att säkerställa att information tas om hand på alla klubbar så att vi verkligen når
varandra och ökar kontakten inom regionen kvarstår.

Svensk Tennis Mitt
Administration/Information

David Holm/Lotta
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Sportblocket 2017

Sportorganisationen inom svensk tennis mitt har 2017 bemannats med Sport/verksamhetsansvarig,
Niklas Persson, på 60 % tom 2017-08-31. Niklas Persson slutade som sportchef &
verksamhetschef i Region Mitt 31 augusti för att övergå till en ny chefstjänst i Järfälla
Tennisklubb.

Ny arbetsmodell i Svensk Tennis Mitt prövas under hösten 2017

Efter en aktiv och mycket positiv uppvaktning från flera av regionens klubbar om ett närmare
samarbete kring regionala aktiviteter (se under Klubbutveckling) prövar Region Mitt ett delvis
nytt arbetssätt under hösten 2017 vad gäller de aktiviteter som är planerade avseende Sofia Cup,
Pirres Pokal, Utbildningsläger samt preliminära ytterligare läger och tävlingsresor.
Karl-Axel Andersson träder in, förutom sin styrelseroll som vice ordförande, som administrativ
koordinator på 15-20% för planering, sammanhållande för deltagar-nomineringar, säkerställande
av bemanning till respektive aktivitet mm.
Vi prövar alltså en uppdragsbaserad verksamhetsplan med ett nära samarbete med klubbarna för
att få ut så mycket som möjlig verksamhet av ekonomin och att region och klubbar kommer
närmare varandra i en gemensam ansträngning för Svensk Tennis.

· Next Generation Utbildnings läger 2017
Under 2017 har 9 st läger genomförts och över 120 juniorer har fått möjlighet att få delta i
Region Mitts lägerverksamhet. En blandning av endagsläger och tvådagarsläger. Både
träning och matchspel har drillats under träffarna.
En viktig del är ”föräldra-utbildning” som genomförs vid varje träff.

· Regionsansvarige
Region Mitt bevakande och anordnade träningsbanor åt regions deltagare både på
Inomhus- och Utomhus-JSM .
Ledare Niklas Persson.

· Teknikprojektet
Teknikprojektets två återstående sammankomster har genomförts där man genom SvTF
har gått igen ett stort antal tränare och ungdomar och deras tekniska status inom tennisen. I
april 2017 gästade man Gävle och i maj 2017 Norrtälje, ansvarig från Svenska TF, Jonas
Svensson.

Regionsansvariga
Niklas Persson och Karl-Axel Andersson
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TÄVLINGSBLOCKET 2017

Larissa Karlsson har ansvar för denna funktion och hanterar alla sanktionsansökningar i regionen.

Uppgifter

Tävlingsblockets huvuduppgifter är:
· att tillstyrka sanktionsansökningar från tävlingsarrangerande klubbar inom regionen
· att ansvara för att RM ute och inne arrangeras
· att ansvara för att Regionen representeras i Svenska Tennisförbundets juniorturneringar

som Next Generation Cup, Pirres Pokal och Sofia Cup
· Att utveckla regionens tävlingsverksamhet och introducera nya initiativ för att öka

tävlandet.
· Att implementera nya, av Svenska Tennisförbundet anvisade, regler för

tävlingsarrangemang

IF SO Tour
IF SO Tour är en tävling för de yngsta och vänder sig till barn och ungdomar mellan 5-10 år.

Tävlingarna spelades som i minitävlingar.

Dessa tävlingar har som främsta mål att underlätta för barn och ungdomar att komma igång med

sitt tennistävlande i tidig ålder.
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Sofias Cup

Sofias Cup är en riksomfattande lagtävling mellan regionerna för flickor 12 år och yngre. I laget
ingår sex spelare. Varje lagmatch består av fyra singlar och två dubblar och alla ska spela minst en
match.

Sofias Cup genomfördes 2017 på Smedslättens TK . Sex fantastiska tjejer representerande Region
Mitt med Karl-Axel Andersson och Jennifer Jussi som ledare. Vi fick mycket bra kredit för vårt
ledarupplägg från andra regioner samt även ansvariga för Sofias Cup, Stockholm Tennis.  Känns
extra trevligt i vår test av nytt koncept i regionen! Har även fått bra respons från föräldrar.
Stark insats från laget. Två oavgjorda matcher och en förlust.
En speciell prestation var Cornelia Käck som vann sina tre singelmatcher
samt firade helgen med att bli 12 år.
Laget bestod av Nora Svensson, Linn Eriksson/Sundling, Cornelia Käck, Thea Jagare, Kaja
Kosmac, Isabella Tönhardt.
Extra glädjande var Jennifer Jussi som kvinnlig ledare för Region Mitt.

Pirres Pokal

Pirres pokal är en riksomfattande lagtävling mellan regionerna för pojkar 14 år och yngre. I laget
ingår sex spelare. Varje lagmatch består av fyra singlar och två dubblar och alla ska spela minst en
match.

Pirres Pokal spelades i Borås denna gång.
Ledaren för Region Mitt, Bijan Saidzand, åkte minibuss med sex spelsugna killar som gjorde en
fantastisk laginsats. Region Mitt spelade till sig en meriterande 2:a plats i Pool A efter Stockholm
som blev gruppsegrare.
Spelarna som representerade Region Mitt var Linus Videhult, Jeiden Saidizand, Allan
Krueger/Hagström, Anton Stendahl Axel Domeij och Ludwig Norrgårds.
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Next Generation  Cup

Region-kvalen inför Next Generation Cup i zoner spelades i Falun resp. Norrtälje med kvalfinal
också i Norrtälje. Totalt spelade 89 deltagare. Under Next Generation veckan hade Karl-Axel
Andersson och Jennifer Jussi fina dagar med 12 tennissugna ungdomar. Jennifer gjort ett fint jobb
som inhoppad ledare och blev uppskattad av juniorerna. Tre stycken femte-platser blev det.
De finalister som fick representera i vårt Regionslag var följande:
PS15:  Carl Wikner UTK,  Anton Stendal Enköpings TK
PS13: Albin Jansson BålstaTK,  Jeiden Saidizand UTK
PS11: Olle Häggberg Enköpings TK, Philip Söderquist Norrtälje TK
FS15:  Julia Löfquist  UTK, Kajsa Bengts Falu TK
FS13: Tilde Jagare GefleTK, Clara Sundström Norrtälje TK
FS11: Kaja Kosmac Falu TK, Isabella Tönhardt Sigtuna TK

Stora tävlingar inom regionen 2017:

JSM18/USM21 i Falun i januari
ITF Falu Future i Falun i september
Dubbel SM i Upsala TK i oktober
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Regionmästerskap 2017

RM inomhus arrangerades av Västerås-Fridnäs TK i mars.

RM ute spelades i Borlänge TK i augusti.

Veteran-SM ute 2017
Veteran-SM utomhus genomfördes i Båstad med flera bra insatser från Tennis Mitt-spelare.
I HD 75 gick Anders Sjöblom (Norrtälje TK) till semifinal tillsammans med Torald Svensson
(Stora Wäsby TK) och i MD 75 kom paret Birgitta Ringström och Lars Erik Ringström (Västerås-
Fridnäs TK) på tredje plats. Ling Nyfelt (Sigtuna TK) var med i semifinal i DD 45 med Hanna
Selkirk (Vallentuna TK). I HD 45 kom Jimmy Årebjer från Upsala TK ändå fram till final med
Magnus Hedlund (Brottkärrs TF) och kom på andra plats. Anna Eberstein (Upsala TK) fick tredje
pris i DS 35 och MD 35 tillsammans med Christian Eberstein från TSK Malmen.

Tävlingsansvarig Svensk Tennis Mitt

Larissa Karlsson
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Utbildningsblocket 2017

Under 2017 genomförde Svensk Tennis Mitt 4 utbildningar. Två Plattformen-utbildningar
genomfördes i Falun med ca 35 deltagare totalt vilket är en ökning gentemot föregående år med 15
deltagare. Två TGU 1- kurser genomfördes i Uppsala respektive Falun, en under våren och likaså
en under hösten. Nu ser vi fram emot ett nytt utbildningsår 2018 inom Svensk Tennis Mitt.

Utbildningsansvarig Svensk Tennis Mitt

Mattias Pennonen
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Ordföranden har ordet

Svensk Tennis Mitt har under verksamhetsåret 2017 arbetat vidare med aktuell styrelsebemanning
för tennisen i regionen och för att fullfölja vårt delegerade uppdrag från Svenska Tennisförbundet
med hög kvalitet.
Att hålla hög aktivitetsnivå för att motverka ”drop out” från tennisen, genomföra konceptet
”Utbildningsläger” med kvalitet, erbjuda ”Teknikprojektet”, ha kvalitet på våra aktiviteter (Pirres
Pokal, Sofias Cup, Next Generation Cup) och vara aktiva med utbildning är några exempel på
områden där vi lagt ansträngningar under året.

I samband med Region Mitt-styrelsens upptaktsmöte inför hösten 2017 i Gävle den 25-26 augusti
avtackades Niklas Persson som sportchef & verksamhetschef i Region Mitt då han slutade sin
tjänst 31 augusti.
Efter en aktiv och mycket positiv uppvaktning från flera av regionens klubbar om ett närmare
samarbete kring regionala aktiviteter (se under Klubbutveckling) har Region Mitt prövat ett delvis
nytt arbetssätt under hösten 2017 där Karl-Axel Andersson trätt in, förutom sin styrelseroll som
vice ordförande, som administrativ koordinator på 15-20% för planering, sammanhållande för
deltagar-nomineringar, säkerställande av bemanning till respektive aktivitet mm.

Det prövade konceptet under andra halvan av 2017 har lyckats väl med kvaliteten i det vi gör, bra
antal deltagare i Utbildningsläger samt lyckade arrangemang kring Next Generation Cup, Sofias
Cup samt Pirres Pokal!
Vi gläds åt resultaten under året nationellt och internationellt från ett antal spelare i regionen, med
tyvärr en fortsatt relativt låg nivå av regionens deltagarantal i de större tävlingarna jämfört med
några år tillbaka.

Förutom det grundläggande arbetet under 2017 har styrelsen i Svensk Tennis Mitt haft nära
samarbete med SvTf i fortsatt dialog kring ”Färdriktningen” samt den mer årsbaserade
”Färdplanen”. SvTf:s konsept ”Utbildningsläger” har vi genomfört enligt plan med stöd av
Idrottslyftet samt en fortsatt viss extra satsning från regionen. Vi har haft det fortsatt utmanande
att etablera en If SO Tour inom regionen 2017 och tvingats hänvisa intresserade klubbar att
ansluta sig till Stockholms Tour. Vi har genomfört ett antal av de nya utbildningarna, Plattformen
och TGU1, trots ibland lågt deltagarantal för att kunna erbjuda vidareutbildning av våra tränare.
Dock har vi glädjande nog sett ett ökat deltagarantal på Plattformen-utbildningarna med 15 från
förgående år. De konferens-/utbildningsträffar som hållits för tränare har varit värdefulla.

Med förhoppningen att våra gemensamma ansträngningar tillsammans med regionens klubbar kan
förbättra trenden för tennisutvecklingen i Svensk Tennis Mitt vill jag tacka alla klubbar,
styrelsekamrater, anställda och tennisengagerade för ett gott och positivt samarbete under 2017!

David Holm
Ordförande i Svensk Tennis Mitt
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Balansrapport (SEK)

2017-12-31 2016-12-31
Tillgångar

Kassa och bank 692 210 554 602
Fordringar 0 20 870

Summa tillgångar 692 210 575 472

Skulder och eget kapital

Upplupna semester- och pensionskostnader 30 863 156 113
Övriga upplupna kostnader 38 370 11 449
Summa skulder 69 233 177 624

Kapitaltillskott vid bildande 350 609 350 609
Balanserat resultat 47 239 142 522
Årets resultat 225 129 -93 783
Summa eget kapital 622 977 399 348

Summa skulder och eget kapital 692 210 576 972
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