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Föredragningslista

SvTF Göteborgs årsmöte 29 mars 2023

 1. Mötet öppnas.

 2. Upprop och justering av röstlängd.

 3. Fastställande av föredragningslista för mötet.

 4. Fråga om mötets behöriga utlysande.

 5. Val av mötesordförande.

 6. Val av mötessekreterare.

 7. Val av två personer jämte ordföranden justera protokollet.

 8. Behandling av verksamhetsberättelse.(sidan 13).

 9. Behandling av förvaltningsberättelse (sidan 14).

 10. Behandling av revisorns berättelse (sidan 19).

 11. Fråga om ansvarsfrihet för regionsstyrelsen.

 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
  Nuvarande är sex ledamöter plus ordförande.Valberedningen föreslår oförändrat antal.

 13. Val på ett år av regionsstyrelsens ordförande.
  Valberedningens förslag är Cia Åkerman-Ström(omval).

 14. Val av antalet styrelseledamöter för en tid av två år.
  I tur att avgå är; Jonas Wirén,Anna Sandgren och Stefan Brocker.
  Valberedningens förslag är Jonas Wirén(omval), Nicklas Timfjord(nyval), John Coster(nyval).

 15. Val av revisor och revisorssuppleant.
  Valberedningen förslag:  
  Revisor  
  Grant Thornton Sweden AB revisionsbyrå med Elisabeth Raun auktoriserad revisor som huvudansvarig.
  Suppleant
  Grant Thornton Sweden AB revisionsbyrå med Henrik Lundquist auktoriserad revisor som huvudansvarig.
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 16. Val av fyra personer till valberedningen för en tid av ett år.
  Den nuvarande består av Nicklas Timfjord (sammankallande), Ann-Christin Norfeldt, Petra Tedroff, 
  Stefan Svensson.

 17. Val av ombud till Svenska Tennisförbundets årsmöte 2023.
  Göteborg har sex mandat varav tre mandat vardera går till regionstyrelsen och till klubbarna.

 18. Fastställande av budget 2023 (sidan 21).

 19. Fastställande av färdriktning (sidan 22).

 20. Fastställande av klubbarnas årsavgift 2023 till Sv TF Göteborg.
  Nuvarande avgift är 55 kronor per medlem.Styrelsen föreslår oförändrad avgift.

 21. Behandling av från styrelsen till mötet hänskjutna frågor.
  Föreligger inga.

 22. Behandling av motioner från klubbarna till mötet.
  Föreligger inga.

 23. Behandling av motioner ställda till Sv TF:s årsmöte.
  Föreligger inga.

 24. Behandling av från Sv TF:s styrelse hänskjutna frågor till mötet.
  Föreligger inga.

 25. Mötet avslutas.
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Medlemstoppen 2022

Organisationsnamn Överliggande  Antal
 organisation medlemmar (mandat)     

Göteborg Lawn Tennisklubb Sv TF Göteborg  2143   (21)

Ullevi Tennisklubb Sv TF Göteborg 1135    (11)

Pixbo Tennisklubb Sv TF Göteborg 1105    (11)

Påvelund Tennis o Badmintonklubb Sv TF Göteborg  983      (9)

Idrottssällskapet Gothia Sv TF Göteborg  884   (8)

Föreningen Partille Tennis Sv TF Göteborg  781  (7)

Särö Lawn Tennisklubb Sv TF Göteborg  700  (7)

Lerums Tennisklubb Sv TF Göteborg  662  (6)

Mölndals Tennisklubb Sv TF Göteborg  650  (7)

Vallda Tennisklubb Sv TF Göteborg  551  (5)

Torslanda Tennisklubb Sv TF Göteborg  502  (5)

Team Åkereds Tennisklubb Sv TF Göteborg  470  (4)

Högsbohöjds tennisklubb Sv TF Göteborg  439  (4)

Kungälvs Tennisklubb Sv TF Göteborg  399  (3)

Landvetter Tennisklubb 1974 Sv TF Göteborg 260  (2)

Hönö Tennissällskap Sv TF Göteborg 238  (2)

Hindås Tennisklubb Sv TF Göteborg 222  (2)

Marstrands Tennisklubb Sv TF Göteborg 104  (1)

Gothia Tennisklubb Sv TF Göteborg   66  (0)

Hisingens Tennisklubb Sv TF Göteborg   53  (0)

Åsens Tennisklubb Sv TF Göteborg   50  (0)

Knippla Idrottsklubb Sv TF Göteborg     5  (0)

TK Team Tennislirarna Sv TF Göteborg     5  (0)
                                                                                                                ------------
För varje påbörjat hundratal medlemmar fås 1 mandat 12973 
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Efter helt fantastiska sex och ett halvt år lämnar Helena 
Thornadsson Sv TF Göteborg.

Hennes noggrannhet, outtröttliga entusiasm och stora 
kunskaper gjorde Region Göteborg innovativt, jämlikt 
och öppet och vi kommer sakna henne oerhört.

Vi önskar dig, Helena lycka till i nästa kapitel i livet.

Tack för allt du gjort för tennisen i Göteborg och i hela 
Tennissverige!

Styrelse och anställda i Göteborg.

Helena Thornadsson

Sv TF Göteborgs kansli,Cia Åkerman-Ström,Markus Eriksson,Klas Ivarsson.
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Bildcollage 2023

Bastränarutbildning,planering av lektion.

Gruppträningsmoment. Teknikprov klarat.
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Presentation av träning under Bastränarutbildning.

Parasportförbundet Stina Wikström med förbundstränarna Elias o Fredrik.
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Klass/Årtal 2022 2021 2020 2019 2018 2017
P15 23 30 - 33 28 35
P13 ABC 40 49 - 43 45 52
P11 40 50 - 32 42 31
Pojkar                  103 129  108 115 118

F15 21 23 - 17 21 25
F13 ABC 27 40 - 28 22 25
F11 19 34 - 18 18 15
Flickor 88 97 - 63 61 65

Totalt 191 226 - 171 176 183

Elite Hotels Next Generation

Tävlande RM ute på Mossen augusti 2022.
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RM Utomhus Årsberättelse

 2022 2021 2020 2019 2018 2017
PS18 7 8 7 10 8 6
PS16 17 10 27 - 14 12
PS14 28 29 32 18 30 16
PS12 57 - 51 36 17 20
PD18 - 4 7 2 4 0
PD16 16 0 3 - 3 4
PD14 16 9 7 7 5 0
PD12 30 - 15 10 3 3
Pojkar 171 60 149 83 84 61
FS18 2 0 0 5 4 4
FS16 8 6 10 - 9 12
FS14 24 27 24 14 9 11
FS12 27 - 42 24 13 7
FD18 - 0 0 0 0  3
FD16 - 0 5 - 3  7
FD14 8 5 7 5 0 4
FD12 16 - 10 4 5   0
Flickor 85 38 98 52 43 48
Totalt 256 98 247 135 127 109        
  

Prisbord RM ute 2022.
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Serie/år 2022/2023 2021/2022 2020/2019 2019/2020 2018/2019 2017/2018
Damdubbelserien 16         16         17 16 16 13
H 70 serien 0 4 * 6  5 5

Seriespel: junior inomhus
      2022 2021 2020 2019 2018 2017
F9/P9 Grön Mixed 9 *  - - -  -

F9 Orange 0 * 5 4 7 0
F9 Grön - * -  -  - 3
F11 Grön 9 * 16 11 4 12
F11 Gul 5 * 10 4 6 -
F13 Gul 12 * 11 10 7 12
F16 Gul 7 * 9 9 8 10   

P9 Orange - * 7 6 - -
P9 Grön - * - -  6 -
P11 Grön 15 * 16 12 10 14
P11 Gul 6 * 11 8 9 9
P 13 Grön - * 0 0 0 5
P13 Gul 17 * 20 20 17 21
P16 Gul 12 * 14 12 13 8
                               -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 92 0 112 96 90 103

Seriespel: senior och veteran

RM ute matchledare Markus Eriksson vid bordet och Jesper Brunström GLTK bakom.
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Sv TF Göteborg är en av sju regioner i Sverige. Under 
året har verksamheten fortsatt efter den färdriktning 
som faställdes på årsmötet i mars men då en av våra 
anställda var sjukskriven under en längre tid fick vissa 
projekt läggas på is. Övrig personal fick prioritera de 
aktiviteter som kändes nödvändiga och mest angelägna.

Regionen har, i samarbete med klubbarna, arrangerat täv-
lingar som Inomhus och Utomhus-RM samt Elite Hotels 
Next Generation. Juniorserien inomhus och Damdub-
belserien kunde genomföras som planerat. Västsvenska 
cupen och den regionala H70 serien kunde inte genom-
föras. 

Sv TF Göteborg har fortsatt att arrangera Lilla och Stora 
klubbtouren/SO Tour under året. Touren, som är oerhört 
populär, består av fristående tävlingar, dels för barn i ål-
dern 6-10 år där matcherna spelas med mini, midi och 
maxiboll. Den stora touren är för barn från 11 år och spe-
las med gul boll. Hela 100 tävlingar genomfördes under 
2022.

Regionens tävlingar som följer tävlingsformerna som är 
bestämda av Svenska Tennisförbundet har sanktionerats 
av Sv TF Göteborg. Regionen har haft med ledare på Pir-
res Pokal och Sofias Cup regionspel i Norrköping samt 
Sverigefinalen av Elite Hotels Next Generation i Båstad.

I samarbete med GLTK och Katrinelundsgymnasiet har 
Sv TF ansvarat för Göteborgs Tennisgymnasium med 14 
elever.

Sv TF använder sociala medier genom Instagram för att 
regelbundet kommunicera händelser inom tennisen. 
Dessutom finns mycket information att finna på Sv TF 
Göteborgs hemsida med adressen www.tennis.se/gote-
borg

Övriga projekt som genomförts under året

Det stora digitala klubb och tränarutvecklingsprojektet 
med fokus på tränare som arbetar på röd, orange och 
grön boll har fortsatt i syfte att stötta regionens klubbar. 
Övriga regioner har visat intresse och samtal med Sv Ten-
nisförbundets angående deras involvering i projektet har 
diskuterats. Diskussioner som ska fortsättas 2023.

En fysisk klubbträff för tränare och en fysisk ordförande-
träff har genomförts.

Sv TF Göteborg har genomfört två utbildningar i den nya 
Bastränarutbildningen, närmare 50 nya tränare har ge-
nomgått och godkänts. Även den nya Multiskillz Tennis 
utbildningen har genomförts en gång samt en matchle-
darutbildning är genomförd.

Tennis på gatan genomfördes under maj månad på Vätt-
nedalsskolan i Tynnered.

Sv TF har under året deltagit i Svenska Tennisförbundets 
verksamhetsutskott tillsammans med övriga regioner 
samt även deltagit i samtliga regionordförandeträffar.

Två klubbar i regionen som inte har någon fast anställd 
tränare har fått extra hjälp med att utbilda sina timträna-
re.

En Paratennisträff har genomförts.

Arbetet med implementeringen av Game Change 2030 
har fortsatt i samarbete med Svenska Tennisförbundet.

I slutet av året beslutade regionen att ansluta sig till 
Svenska Tennisförbundets nya upplägg när det gäller se-
riespelet; STL. Beslutet togs efter en mycket bra dialog 
med Svenska Tennisförbundet som var beredda att till-
mötesgå några viktiga önskemål från regionens sida.

Verksamhetsberättelse Sv TF Göteborg 2022
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Förvaltningsberättelse

Svenska Tennisförbundet Göteborg  1(6)
857202-2302

Förvaltningsberättelse

 Styrelsen för Svenska Tennisförbundet Göteborg, 857202-2302 får härmed avge årsredovisning för
 2022 med säte i Göteborg.

 Allmänt om verksamheten
 Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

 Regionerna är Svenska Tennisförbundets decentraliserade organ, där varje region har en egen
 operativ organisation. Göteborg bildar en egen region som idag verkar under namnet Svenska
 Tennisförbundet Göteborg.

 Vår verksamhet utgår från vårt kansli i FoF Family Office.

 Ändamålet:
 att verka för tennissportens utveckling i Göteborg
 att handlägga för tennissporten i Göteborg gemensamma angelägenheter

 Till styrelsen har inget styrelsearvode utbetalats.  

 Styrelsen bestod 2022 av följande personer:
 Cia Åkerman - Ström             Ordförande
 Josefin Dahlbäck                    Vice ordförande
 Berndt Johansson                  Kassör
 Stefan Brocker
 Anna Sandgren
 Linn Spandow
 Jonas Wirén

 Främjande av ändamålet
 Styrelsen anser, med tanke på de aktiviteter som utförs i regionen, att vi väl uppnår vår värdegrund
 och de övergripande målen. Även om större delen av året har varit en utmaning har vi trots detta
 kunnat utföra de aktiviteter som vi önskat. Under året har vi arbetat med klubbutveckling och
 mentorskap på plats i klubbarna främst gällande visstidsanställda tränare, utveckla utbildningen i
 regionen, utbildning av funktionärer och praktik på plats på tävlingar samtidigt synligöra Göteborgs
 tennis på olika sätt. 

 Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 Under 2022 har vi en utmaning att genomföra våra målsättningar och planerade aktiviteter på grund av
 sjukskrivning av vår regionschef april - december 2022. 

 Styrelsen tillsammans med Klas Ivarsson som är anställd på 40% genomförde de av styrelsen utvalda
 och viktigaste aktiviteterna fram till 1 augusti.  I augusti gjordes en nyanställning av Markus Eriksson
 på en 50% tjänst som tävlingsansvarig och regionstränare. 

 Ordföranden Cia Åkerman - Ström har under 9 månader haft en tillförordnad tjänst på 15 - 20% tjänst
 för att koordinera regionens verksamhet under regionschefens sjukskrivning. Ersättningen är utbetald
 som lön. Cia har även varit kursledare på Bastränarutbildningen under våren samt haft administration
 av Klubbtouren 2022. Ersättningen har Cia fakturerat från sitt företag. 

Flerårsjämförelse 2022 2021 2020 2019 2018
Summa intäkter 2 428 251 2 129 374 2 065 009 2 434 384 2 251 030
Balansomslutning 1 431 123 1 037 853 986 702 1 013 078 985 151
Eget kapital 845 008 710 509 679 196 644 214 558 299

https://sign.visma.net/sv/document-check/a157f429-4c20-4ab4-a27d-f149a96e595e
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com
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Svenska Tennisförbundet Göteborg  2(6)
857202-2302

Dispositioner av överskott
 Belopp
Till förbundets årsmöte står följande medel till förfogande:
Balanserat resultat 710 509
Årets resultat 134 499
Totalt 845 008

Styrelsen föreslår att balanserat resultat disponeras så att i ny räkning överförs 845 008 kr.

Resultat och ställning
Vad beträffar förbundets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat-
och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

https://sign.visma.net/sv/document-check/a157f429-4c20-4ab4-a27d-f149a96e595e
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com
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Resultaträkning

Svenska Tennisförbundet Göteborg  3(6)
857202-2302

Resultaträkning
Belopp i kr Not 2022-01-01- 2021-01-01-

2022-12-31 2021-12-31

Förbundets intäkter
Nettoomsättning 2 882 556 678 003
Bidrag/Stöd 3 832 675 768 821
Medlemsavgifter 713 020 682 550

2 428 251 2 129 374

Förbundets kostnader
Råvaror och förnödenheter -868 600 -578 299
Övriga externa kostnader -372 790 -314 011
Personalkostnader 4 -1 052 262 -1 205 668
Rörelseresultat 134 599 31 396

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 10 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -110 -83
Resultat efter finansiella poster 134 499 31 313

Resultat före skatt 134 499 31 313

Årets resultat 134 499 31 313

https://sign.visma.net/sv/document-check/a157f429-4c20-4ab4-a27d-f149a96e595e
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com
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Balansräkning

Svenska Tennisförbundet Göteborg  4(6)
857202-2302

Balansräkning
Belopp i kr Not 2022-12-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 111 727 32 110
Övriga fordringar 64 846
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 31 658 83 304

143 449 116 260

Summa kortfristiga fordringar 143 449 116 260

Kassa och bank 1 287 674 921 593

Summa omsättningstillgångar 1 431 123 1 037 853

SUMMA TILLGÅNGAR 1 431 123 1 037 853

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

 
Eget kapital vid årets början 710 509 679 196
Årets resultat 134 499 31 313

845 008 710 509

Summa eget kapital 845 008 710 509

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 59 063 -9 891
Skatteskulder 10 548 13 797
Övriga skulder 40 678 57 074
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 475 826 266 364
Summa kortfristiga skulder 586 115 327 344

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 431 123 1 037 853

https://sign.visma.net/sv/document-check/a157f429-4c20-4ab4-a27d-f149a96e595e
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



18

Signeraddigitalt

Svenska Tennisförbundet Göteborg  6(6)
857202-2302

Underskrifter

 Göteborg den dag som framgår av elektronisk signatur.

  

Cia Åkerman-Ström Josefin Dahlbäck
Ordförande Vice ordförande

Berndt Johansson Stefan Brocker
Kassör

Anna Sandgren Linn Spandow

Jonas Wirén

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av elektronisk signatur.

Grant Thornton Sweden AB

Elisabeth Raun
Auktoriserad revisor

https://sign.visma.net/sv/document-check/a157f429-4c20-4ab4-a27d-f149a96e595e
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com
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Revisionsberättelse 
Till föreningsstämman i Svenska Tennisförbundet Göteborg 

Org.nr. 857202 - 2302 
 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska 
Tennisförbundet Göteborg för år 2022. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Svenska Tennisförbundet Göteborgs finansiella 
ställning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat 
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. 

Grund för uttalanden  
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.  

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen 
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna 
kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för 
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. 
Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan 
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla 
verksamheten. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra 
uttalanden.  

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en 
sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 
eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut 
som användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter 
i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror 
på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll. 
• skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i 
den interna kontrollen. 
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar. 
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens 
förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det 
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen 
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan 
framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte 
längre kan fortsätta verksamheten. 
• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 
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2 (2) 
 
 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi 
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna 
kontrollen som vi identifierat.  

 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens förvaltning för Svenska Tennisförbundet 
Göteborg för år 2022. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed 
i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt 
stadgarna. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att 
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
föreningen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på 
vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar 
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

 

 

Stockholm, enligt datum som framgår av elektronisk signering. 
GGrraanntt  TThhoorrnnttoonn  SSwweeddeenn  AABB 
 
 
 
 
Elisabeth Raun 
Auktoriserad revisor 
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Budget för Svenska Tennisförbundet Göteborg 2023
 

Intäkter
Medlemsavgifter 715
Bidrag/stöd 599
Barn/ungdom 342
Tävling/seriespel 230
Utbildning 293
Summa intäkter: 2179

Kostnader
Barn/ungdom -347
Tävling/serier -230
Utbildning -130
Övr externa kostnader -345
Personal  -1260
Komputveckling personal -30
Summa kostnader: -2342

Resultat -163
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Vid förbundsmötet 2021 röstades Game Change 2030 igenom. Arbetet av Game Change pågår.  Sv TF Göteborg verkar  
utifrån den färdriktning som antogs 2021 och som reviderades 2022, parallellt som Game Change 2030 fasas in i vår 
regionala verksamhet.

Svensk Tennis Gemensamma Vision
Tennisen ledande och framgångsrik idrott, för livet, hela livet.

Huvudmål på lång sikt
 A. Verka för att antalet aktiva tennisspelare i regionen och samtidigt få fler att stanna kvar längre   

 som aktiva juniorer (spelarutveckling samt tränar och ledarutveckling).

 B. Möjliggöra för tennisspelare, såväl elit, tävlings, som motionsspelare i alla åldrar och med en   
 jämn könsfördelning, att nå en hög tennisnivå( spelarutveckling samt spelytor och tennisbanor).

 C. Verka för en ökad samverkan mellan klubbar (samarbeten och nätverk)

 D. Verka för att antalet aktiva flickor inom tennisens många områden (40 lika)

 E. Synliggöra tennisen

Färdplan

A. Verka för att öka antalet aktiva tennisspelare i regionen och samtidigt få fler att stanna kvar som aktiva 
juniorer.

 • Tillsammans med klubbarna utforma attraktiva och moderna träningsmöjligheter

 • Skapa ett attraktivt seriespel för juniorer och seniorer

 • Arrangera samt stötta klubbarna i aktiviteter anpassade för tennisspelare med olika förmågor   
 och bakgrund.

 • Öka antalet utbildande tränare genom att erbjuda två bastränarutbildningar och två    
 Multiskillz Tennis utbildningar samt utbilda fler kursledare.

 • Erbjuda funktionärsutbildningar i form av och tävlingsledarutbildning samt domarutbildning.

B. Möjliggöra för tennisspelare, såväl elit, tävlings, som motionspelare i alla åldrar och med en jämn 
könsfördelning, att nå en hög nivå.

 • Regional verksamhet för tävlingsspelare med träning, matchspel, matchresor
  och träningsläger.      

 • Verka för att det inom regionen finns skolor på högstadie och gymnasienivå

 • Verka för fler spelytor och tennisbanor i regionen.

 • Verka för Paratennis får ett fotfäste i Göteborg

C. Verka för ökad samverkan mellan klubbar.
 • Tillsammans med klubbarna skapa en gemensam bas som stöttar arbetet med 
  spelar och tränarutveckling och lärande av varandra ( Övningsbanken och tränarmöten)

 •  Främja klubböverskridande samarbeten genom aktiviteter som tränar
  och ordförandemöten för att dra nytta av varandra erfarenheter.

 • Erbjuda digitala mötesplatser inom varierande ämnen för samverkan, erfarenhetsutbyte 
  och utbildning.

 • Sprida glädje och gemenskap där vi arbetar tillsammans och tennisspelet bidrar till att känna   
 sig som en del av ett sammanhang.

Färdriktning Svenska Tennisförbundet Göteborg
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D. Verka för att öka antalet aktiva flickor inom tennisens många områden.
 • Nystartade grupper inom Små Lirare representeras av en jämn könsfördelning.

 • Inspirera fler flickor till ett långsiktigt intresse och engagemang inom tennisen.

E. Synliggöra tennisen
 • Aktivitet och tillgänglighet, med kommunikation på sociala medier.

 • Visa med närvaro och ledaraktiviteter vårt intresse för tennis och idrottsevenemang i regionen.

 • Riktade informationsinsatser via mail till klubbarnas representanter samt till politiker och tjänstemän  
 på kommunerna och journalister. 

Glada barn på en av de många tävlingarna inom Lilla Klubbtouren.



Svenska Tennisförbundet Göteborg • Box 5365 • 402 28 Göteborg • Tel: 0737-19 19 41

Besöksadress: Storatorpsvägen 3

www.tennisgoteborg.se
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