Verksamhetsberättelse 2014
Styrelsen
2014 har i stor utsträckning handlat om förändring efter det att en till största delen ny styrelse valdes
i samband med årsmötet.
En ledamot valde att avgå direkt efter styrelsemötet. En suppleant har inte kunnat delta på
styrelsemötena under året pga tidsbrist.
Efter årsmötet tillsatte även styrelsen för RTK en ny styrelse för RTC. RTC styrelse är sammansatt av
representanter i RTK styrelse. Ordförande för RTK och RTC är samma person. Detta borgade för enkla
beslutsvägar.
Den nya styrelsen inledde sitt arbete med att sätta mål för klubben och dess verksamhet. Det
resulterade i följande målbild:

Övergripande mål











RTK och RTC skall ha intäkter och kostnader i balans både på kort och lång sikt
o Det målet är uppfyllt för 2014. Nu gäller det att vi fortsätter med samma fina balans.
RTK skall ha en bra klubbkänsla
o För att möta detta ordnade vi en mycket uppskattad julfest som gjort mycket för
klubbkänslan.
RTK skall sträva efter delaktighet av medlemmar via arbetsprocesser och intressegrupper
o Här är vi fortfarande i början av processen att få igång aktiva kommittéer och
projektgrupper.
RTK verkar för att det är tydligt hur träningen skall gå till
o Chefstränaren fortsätter med temaperioder som skapar en tydlig grundstruktur för
tenniskolan.
RTK skall utarbeta en tydlig inriktning för klubbens verksamhet
o Inriktningen för klubben är att vi ska vara en breddklubb med stort fokus på just det. Vi
märker resultat av detta då elever från elitsatsande klubbar väljer att träna hos oss
istället.
RTK skall verka för att alla är välkomna
o Alla är välkomna till vår klubb. Dock märker vi att alla familjer inte har möjlighet att låta
sina tennisintresserade barn gå i tennisskolan. För att klara detta fullt ut behöver vi ett
större ekonomiskt utrymme. Något som inte finns i dagsläget.
RTK skall verka för en jämställd plan för alla intressegrupper
o Här satsar vi på att ha både manliga och kvinnliga tränare. Något som i långa loppet är
en förutsättning för en jämställd verksamhet.
RTK verkar för att bli en attraktiv arbetsgivare för tennistränare/anställda
o Vi har en fin anläggning med mycket möjligheter. Dessutom har vi en chefstränare som

har en djup tenniskompetens att föra vidare till andra tränare.


RTK skall ha en plan för interna och externa tävlingar
o En ny tävlingskommitté är i gång och arbetar med denna plan. Förhoppningen är att
resultatet ska märkas tydligare under det kommande året.

Vi har balans mellan in- och utflöde av medlemmar. Under året har medlemsregistret rensats på
medlemmar som under lång tid varit helt inaktiva. Det register som finns nu omfattar endast
medlemmar som på något sätt är aktiva i föreningen.
Rönninge Tennisklubbs chefstränare Daniel Östman fortsätter att utveckla verksamheten.
Vuxenträningen växer och det märks ett mycket tydligare intresse speciellt från vuxna damer.
Rönninge Tennisklubbs hallvärdinna Mira Jusufbasic gör en fantastik insats för att skapa en varm och
trevlig atmosfär för oss medlemmar. Mira ser till att våra unga elever får mellanmål. Mira har också
fått utökat ansvar gällande ekonomiredovisningen i klubben. Ett ansvar som hon har förvaltat väl.
Hemsidan är klubbens huvudsakliga informationskanal till medlemmar och uppdateras löpnade.
Information presenteras även på reklamtavlor i hallen.
Rönninge Tennsklubb är fullt representerad i Rönninge TennisCenter AB. Styrelsen bestod 2014 av
Ulf Nilsson, ordförande, Claes-Göran Jakum, kassör, Steffen Morling ledamot, Björn Möllersten,
Suppleant samt adjungerade medlemmar från Salems Kommun är Jan Lorichs, Ekonomichef och
Anders Forsberg, ordförande Kultur och Fritidsnämnden. Vid bolagsstämman representerades
klubben av Karin Svens.

Medlemmar
Vid årets slut var antalet medlemmar 563 (584 förra aret). Av dessa medlemmar var 187 (199)
juniorer och 376 (385) seniorer. Av juniorerna ar det 59 (66) flickjuniorer och 128 (133) pojkjuniorer.
Seniorerna ar 105 (106) damer och 271 (279).
Siffrorna antyder att antalet medlemmar har minskat. Men så är inte fallet. Det är endast
medlemmar som inte varit aktiva i föreningen under lång tid som tagits bort ur registret.
Medelålder: 39år
Könsfördelning: Kvinnor 29 % Män 71 %
Åldersfördelning 0-6 år
medlemmar:
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Totalt

Kvinnor

1
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Män

3

64

61
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399

Budget
Budgeten för 2015 ar fastlagd och målsättningen är att uppnå ett resultat som visar på en
gynnsammare utveckling (nollresultat).
Styrelsen räknar med att detta skall uppnås genom:
Fler elever och aktiva i våra verksamheter. Tenniskola, gruppspel, dam-och herrdubbeln, vuxen
träning samt veterantennis.
Fler medlemmar som stödjer 500-klubben, Bingolotto och Svenska spel som ger bidrag till klubben.
Fler viktiga sponsorer. Under 2014 skapades grunden för kontrakt med två nya huvudsponsorer för
2015 och framåt. Audi Södertälje går in som ny sponsor under hela 2015, med möjlighet till
förlängning. LGT’s Fast Dry System går in som huvudsponsor för nya gymmaskiner. Det avtalet gäller
under 3 år. Gymmaskinerna kommer tack vare sponsorbidraget vara en viktig ekonomisk motor för
RTC.

Ekonomi
Det fjärde hela kalenderåret som egen aktieägare i Rönninge TennisCenter är till ända.
Under 2014 har resultatet varit stabilt och vi når i år i princip ett nollresultat enligt målsättningen.
Utgifter och kostnader är enligt budget.
Utgifter för banhyra kommer förbli höga eftersom vi måste uppnå eget kapital till 2015 (856 tkr) i
RTC.
500-klubben, som ar en exklusiv klubb vars bidrag går oavkortat till tennisskolan, gav även i år ett
resultat som var lägre än förväntat, 8 000 kr mot budgeterade 20 000 kr. Anmärkningsvärt är att de
kommunala och statliga bidragen är ca70% mot budget för året.

Tennisskolan
Juniorgruppspelet i klubben har fortsatt och vi har två aktiva grupper; äldre junior och yngre junior.
Syftet är att få spela värdefulla matcher mot varandra och få bra matchträning. Systemet från
Backhandsmash fungerar bra och underlättar administrationen kring aktiviteten.
Utbytesmatcher mot bla Huddinge borta har genomförts och varit uppskattat. Spännande matcher
och ett bra upplägg som bidrar till en bra klubbkänsla. Tanken är att fortsätta med det under nästa
år.
P-15 serien har vi deltagit i där killarna kämpat på väl. Tyvärr så har vi inga tjejer just nu för seriespel.
A-laget har spelat ett flertal matcher såväl borta som hemma i division 3.
Som ett led att stärka elevernas fysik har fysträning erbjudits för de äldre juniorerna.
Uppvärmningsbana finns i korridoren utanför banorna.
I somras genomfördes ett mycket uppskattat läger i på hemmaplan med ca 20 elever och flertalet
tränare.

Utöver detta har vi genomfört:


Sommartennis före och efter skolstart



Höst, jul och påsklovstennis

Flera tränare har fortsatt att gå tränarutbildningar vilket är positivt för klubbens verksamhet.
Tenniskolan arrangerade också två lyckade prova-på-tennisdagar där intresset var stort.
Arrangemanget gjorde att vi fick nya elever till tennisskolan.

Juniorkommittén
Juniorkommittén har inte varit aktiv under 2014.

Veterankommittén
Veteranverksamheten har letts av Hans Forsbeck, Björn Möllersten och Stig Sjöberg. Som tidigare
spelas dubbel matcher på måndagar och fredagar kl. 9-11 samt 11-13 och vanligtvis är alla banorna
fullbelagda. På onsdagar och torsdagar spelas singel gruppspel.
Över 60 personer deltar i veteranspelet. Veteraner deltar också Tennisförbundets seriespel för herrar
65+ och 75+. Några av veteraner sköter också om städning av hallen varje tisdag.

PR-kommittén
Kommittén bestod av Hans Forsbeck, Jan Qvarnström och Björn Möllersten. Björn Möllersten deltar
som representanter i styrelsen.
Vi ser till att vi gynnar våra sponsorer då vi gör inköp av varor/tjänster. Vi har även medverkat på
Salemdagen och gjort reklam för vår fina klubb. Skyltar med dels sponsornamn och 500-klubb
medlemmar har färdigställts och monterats.
Kommittén vill rikta ett stort tack till våra sponsorer och vi uppmanar alla våra medlemmar att gynna
dem!

Tävlingskommittén
Tävlingskommittén har gjort en nystart med Niclas Söderlund som ansvarig.
Tävlingsåret var lyckat. A-laget krossade allt motstånd i seriespelet. Juniorerna deltog framgångsrikt i
P-15 serien. De interna tävlingar som spelades inne lockade många deltagare.
Under året spelades gruppspel i tre olika klasser, juniorer, seniorer och veteraner.
De interna tävlingarna inne var klubbmästerskapen (v. 9 och 10), och Nyårs cup (december).
Utomhus kunde tyvärr inte 10 bollar (den 1 maj) spelas pga det dåliga vädret.
Flera herrlag deltog under året i seriespel, nämligen A-lag samt H-45, H 65- och H 75-lagen. Vidare
spelade juniorer i pojkar 15.

Klubbkommittén
Nytt för i år var att den traditionsenliga julfesten var öppen för alla medlemmar. Det blev ett mycket
lyckat arrangemang som var mycket uppskattad av alla som var där. Vi var totalt 75 personer som var
med. Faktiskt fler än vad som var anmält. Våra veteraner som hjälper till med städning och ordning
och reda bjöds på en jullunch. Deras insats har mycket stor betydelse för vår allas trivsel i hallen.
Tack till Ingrid och Lasse Ankarholm som hjälpte styrelsen i planeringen för det stora
julfestarrangemanget.

