
Motion till Särö LTKs årsmöte 2021 
Utökad efterfrågan på träning 

Tennisintresset har varit stort senaste året, inte minst med tanke på pandemin. Även antalet boende 
i klubbens närhet ökar tack vare nybyggen och då finns en möjlighet att vidareutveckla 
tennisverksamheten i Särö. Allt fler vill börja spela och träna tennis på olika nivåer – både juniorer 
och seniorer. 

Utmaningar för klubben 

Under 2020 har jag förstått att allt fler som vill träna inte får möjligheten i Särö. Man vänder sig då 
kanske till en annan klubb eller kanske väljer en annan sport vilket är synd. Under 2020 har också en 
privat aktör utan koppling till klubben utökat sin aktivitet i Särö Tenniscenter då klubben inte kunnat 
möta efterfrågan. 

Sedan min tid i styrelsen vet jag att det är en utmaning att anställa tränare. En anställning är ett 
långsiktigt åtagande och behöver finansiering. I genomsnitt bör en heltidstränare ha 5-6 timmars 
träning 5 dagar i veckan om det inte finns andra arbetsuppgifter inom klubben. 

Det är en utmaning att få ihop ett sådant schema för klubben då man inte förfogar över 
inomhusbanorna utan man är begränsad till de timmar man för möjlighet att hyra. 

Jämförelse med andra klubbar i Kungsbacka 

 Särö LTK Kungsbacka TK Vallda TK 
Medlemmar jan 2021 625 950 440 
Inomhusbanor Hyr upp till 4 

på Särö 
Tenniscenter 

5 3 

Heltidsanställda 3 6 3 
 

Enligt jämförelsen ovan så ligger Särö LTK ungefär mitt emellan Vallda och Kungsbacka avseende 
medlemmar och antal inomhusbanor, men inte på samma sätt i mitten avseende heltidsanställda. 
Det borde finnas möjlighet att ha 4 anställda tennistränare om villkoren med banor var likvärdiga. 

Förslag 

För att möta medlemmarnas efterfrågan och bevara konkurrenskraften i klubben föreslår jag att 
klubben till ordförande väljer sittande ordförande i Släp Tennis ekonomisk förening. Det bör innebära 
att bästa synergier kan fås och att det på sikt bör gå att utöka träningsverksamheten. 

Därför föreslår jag att årsmötet väljer Pia Stillemark Billton till ordförande 2021. 

 

 

 

 

 

 


