Verksamhetsberättelse 2015 Rönninge Tennisklubb
Styrelsen
2015 hälsade vi 2 nya styrelsemedlemmar välkomna. Styrelsearbetet har till stora delar handlat om
att sköta om klubbens ekonomi, se till att hallen hålls i god funktion samt att utveckla verksamheten.
Ett digert arbete där många ideella timmar har lagts. Framförallt gällande ekonomi och hallens drift.
Styrelsen har fortsätt sitt arbete mot att uppfylla de mål, för klubben och dess verksamhet, som sattes
upp 2014. Lägesrapport måluppfyllnad:

Övergripande mål
1. RTK och RTC skall ha intäkter och kostnader i balans både på kort och lång sikt
2015 gör både RTK och RTC en betydande vinst. RTC kommer med 2105 års bokslut fullgöra
åtagandet med att bygga upp eget kapital till den nivå som kommunen krävt. RTK gör också
vinst eftersom föreningen nått budget för intäkter (tufft ställda mål) samtidigt som
kostnaderna varit lägre. Mål uppfyllt.
2. RTK skall ha en bra klubbkänsla
Med draghjälp från Audi Södertälje så har vi arrangerat en mycket lyckad
tennisskoleavslutning. Över 150 personer deltog. Julfesten var återigen ett välbesökt
arrangemang med mycket trevlig stämning. Tävlingar och gruppspel fortsätter att locka många
till verksamheten.
3. RTK skall sträva efter delaktighet av medlemmar via arbetsprocesser och intressegrupper
Junior-, Tävlings- och sponsorkommitté har ökat sina aktiviteter under året. Vilket resulterat i
fler arrangemang för våra juniorer. Fler tävlingar samt nya viktiga sponsoravtal.
4. RTK verkar för att det är tydligt hur träningen skall gå till
Ett tydligt ramverk för tränarna har gjort att tennisskolan fortsätter att utvecklas på ett positivt
sätt. Fler elever i tennisverksamheten betyder att vi har fler som är nöjda med sin
tennisträning.
5. RTK skall utarbeta en tydlig inriktning för klubbens verksamhet
Inriktningen för klubben är att vi ska vara en breddklubb med stort fokus på just det.
6. RTK skall verka för att alla är välkomna
Att alla är välkomna visar sig i den ökande tillströmningen av medlemmar.
7. RTK skall verka för en jämställd plan för alla intressegrupper
Under 2015 så fortsätter vi att ha både manliga och kvinnliga tränare. Något som i långa
loppet är en förutsättning för en jämställd verksamhet.
8. RTK verkar för att bli en attraktiv arbetsgivare för tennistränare/anställda
Vi har en fin anläggning med mycket möjligheter. Tränarstaben är stabil och tränare under
utveckling har tagit mer tid samtidigt som det är få som har slutat. Dessutom har vi en
chefstränare som har en djup tenniskompetens att föra vidare till andra tränare.
9. RTK skall ha en plan för interna och externa tävlingar
Vi har nu en tävlingsplanering som gjort att vi fått fler som tävlar tex Rookieserien.

Under 2015 har vi sett ett större inflöde än utflöde av medlemmar. Vilket är fantastiskt roligt.
Rönninge Tennisklubbs chefstränare Daniel Östman fortsätter att utveckla verksamheten. Det har
resulterat i fler elever i tennisskolans verksamhet.
Rönninge Tennisklubbs kanslist Mira Jusufbasic fortsätter att göra fantastik insats för att skapa en
varm och trevlig atmosfär för oss medlemmar. Mycket roligt att Mira fortsätter att utvecklas och har
numera än mer utökat ansvar gällande klubbens ekonomiadministration.
Hemsidan är klubbens huvudsakliga informationskanal till medlemmar och den har uppgraderats för
att bli enklare att hitta information i. Information presenteras även på anslagstavlor och skärmar i
hallen.
Rönninge Tennisklubb är fullt representerad i Rönninge TennisCenter AB. Styrelsen bestod 2014 av
Ulf Nilsson, ordförande, Claes-Göran Jakum, kassör, Steffen Morling, ledamot, Karin Sven, suppleant
samt adjungerade medlemmar från Salems Kommun är Jan Lorichs, Projektchef och Kristina
Bjureklev Netzell, ordförande Kultur och Fritidsnämnden. Vid bolagsstamman representerades
klubben av Stefan Genborn.

Medlemmar
Vid arets slut var antalet medlemmar 633 (563 förra aret). Av dessa medlemmar var 225 (187)
juniorer och 408 (376) seniorer. Av juniorerna är det 78 (59) flickjuniorer och 139 (128) pojkjuniorer.
Seniorerna är 122 (105) damer och 286 (271) herrar.
Mycket fint att vi har en så positiv utveckling. En medlemstillväxt på 12% är fantastiskt rolig läsning.
Att det dessutom flickjuniorer ökar med 30% är än mer glädjande.
Medelålder: 37år (39år)
Könsfördelning: Kvinnor 32% (29 %) Män 68% (71 %)
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Budget
Budgeten för 2016 är fastlagd och målsättningen är att uppnå ett resultat som fortsatt håller både
RTC och RTK stabila ekonomiskt. Vi har inte längre kravet på att bygga upp eget kapital. Intäkter kan
nu istället rikta sig mot att få en långsiktigt hållbar verksamhet.
Styrelsen räknar med att detta skall uppnås genom:

Fler elever och aktiva i våra verksamheter. Tennisskola, gruppspel, dam-och herrdubbeln, vuxen
träning samt veterantennis. Fler arrangemang.
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. 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 femte hela kalenderåret som egen aktieägare i Rönninge TennisCenter är till ända.
Under 2015 har resultatet varit mycket angenämt och vi når i år i princip en vinst som ligger utöver
målsättningen.
Utgifter och kostnader är under budget.
Utgifter för banhyra har minskat. Vi har ändå lyckats uppnå eget kapital på 856 tkr i RTC till enligt
krav från våra borgenärer Salems Kommun.
De kommunala och statliga bidragens resultat är åter tillbaka mot budget efter att ha haft en dipp
under 2014.

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.
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



After Work för vuxna



Fredagstennis för vuxna



Fredagstennis för juniorer

Flera tränare har fortsatt att gå tränarutbildningar vilket är positivt för klubbens verksamhet.

Juniorkommittén
Juniorkommittén har succesivt kommit igång och är nu aktiv i planering för juniorernas aktiviteter.

Veterankommittén
Veteranverksamheten har letts av Lars Hedlund, Stig Sjöberg och Jose Barrientos.
Dubbelmatcher spelas på måndagar och fredagar kl. 9-11 samt 11-13 och vanligtvis är alla banorna
fullbelagda. Veterandubbel spelades i år även under sommarmånaderna på våra grusbanor, trots en
hel del regn. Över 60 personer deltar i veteranspelet.
Veteraner deltar också i Tennisförbundets seriespel för herrar 65+ och 75+.
Städgruppen samlas varje tisdag för städning av hallen.

Sponsorkommittén
Kommittén bestod av Jan Qvarnström och Björn Möllersten.
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 sponsornamn 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. De interna tävlingar som arrangerades lockade deltagare.
Under året spelades gruppspel i tre olika klasser, juniorer, seniorer och veteraner. Rookieserien har
genomförts för de yngre tjejerna och killarna.
De interna tävlingarna inne var klubbmästerskapen (januari), och Nyårs cup (december). Utomhus
spelades Mojen cup och 10 bollar.
Flera herrlag deltog under året i seriespel, nämligen H-45, H 65- och H 75-lagen.

Klubbkommittén
Julfesten blev återigen ett mycket lyckat arrangemang som var mycket uppskattad av alla som var
där. Vi var totalt 65 personer som var med. Tack till Ingrid och Lasse Ankarholm som hjälpte styrelsen
i planeringen för det stora julfestarrangemanget. Våra veteraner som hjälper till med städning och
ordning och reda bjöds till Stockholm Open. Deras insats har mycket stor betydelse för vår allas
trivsel i hallen.
.

