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Styrelsen för Särö Lawn TennisKlubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse
Verksamhetsplan Särö LTK 2022
Målsättningar Särö LTK 2022
- Ytterligare öka antalet medlemmar i klubben, från rekordnivå 732 medlemmar
- Fortsatt högsta kvalité på senior och juniorträning
- Erbjuda bästa lägerverksamhet för barn och ungdomar i göteborgsområdet
- Fortsatt träningsverksamhet på 4 banor
- Erbjuda Göteborgs bästa grusbanor samt en attraktiv utomhusanläggning
- Förbättra tillgängligheten till klubbhuset samt planera upprustning av detsamma
- Återetablera Säröspelen och Särödubbeln, utöka antalet deltagare
- Öka antalet klasser samt deltagare i årets sk Jubileums KM

Huvudaktiviteter Särö LTK 2022
- Öka aktiviteten på utomhusanläggningen: Under 2021 minskade aktiviteten på utebanorna.
Målsättningen är att öka nivå till över aktiviteten år 2020.
- Utöka lägerverksamhet: Bibehålla nivån på klubbens populära sommarläger som återigen var
fullbelagt. Även bedriva läger utanför klubbens anläggning för utvecklingsgruppen och
tävlingsjuniorerna.
- Öka antalet juniorer i verksamheten: Under 2021 så ökade antalet deltagartillfällen i SLTK:s
verksamhet från 5978 2020 till 6780 2021. Målsättningen under 2022 är att fortsätta ökningen.
- Bibehålla träningsverksamheten på 4 banor: Under 2021 lyckades klubben med att öka aktiviteten i
träningen med att gå från verksamhet på 3 till 4 banor, vilket möjliggjordes med ytterligare en tränare.
Målet för 2022 är att bibehålla nivån.
- Öka antalet medlemmar: Klubben har under 2021 växt till rekordnivån 732 medlemmar.
Målsättningen för 2022 är att ytterligare utöka antalet medlemmar.
- Öka intäkterna från sponsring: Klubben har haft små intäkter från sponsring under de senaste åren,
men ökade rejält under 2021. Under 2022 kommer företag erbjudas möjligheten till olika typer av
reklam-möjligheter genom skyltar, namn på banor, tävlingarna, etc.
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- Utöka antalet deltagare i Säröspelen och Särödubblen: 2021 var ett tufft är för Särö LTKs
tävlingsverksamhet, där Särödubbeln ställdes in och Säröspelen flyttades till hösten. Målsättningen för
2022 är att återetablera Särödubbeln som tävling och att utöka antalet starter i Säröspelen. Målet är att
utöka antalet starter i Säröspelen från 2021 års nivå på 206 starter.
- Medlemsaktiviteter: Klubben kommer under 2022 att erbjuda ett antal aktiviteter för klubbens
medlemmar så som KM, dubbeltävlingar, etc.
- Upprustning av utomhusanläggningen: En översyn ska göras för att ytterligare förbättra klubbhus och
omgivning.

Allmänt om verksamheten
Syfte med verksamheten
SLTK skall, enligt stadgarna, bedriva tennis och därtill relaterade verksamheter. Föreningen skall också
särskilt arbeta för och öka intresset för tennis på alla nivåer samt verka för en aktiv föreningsverksamhet
genom välskötta anläggningar, tränings- och tävlingsverksamhet och gemenskapsfrämjande aktiviteter för
alla medlemmarna.
Styrning av verksamheten
Föreningen har sitt säte i Kungsbacka kommun.
Bo Gärdfors var ordförande under verksamhetsåret 2021.
Medlemmarna

Medlemsantalet är vid årsskiftet 20/21 732 stycken, vilket gör föreningen till en av de större klubbarna
både i Göteborgsregionen och i jämförelse med föreningar i Halland.
Antalet medlemmar ökade med knappt 100 stycken under 2021.
Normalt så genomför klubben ett antal medlemsaktiviteter under året, men på grund av pandemin så blev
många aktiviteter inställda men KM och mixedspel genomfördes.

Organisation och Personal
Vi har under året haft två heltidsanställda tränare, Berndt Palmqvist, verksamhetsansvarig/tränare samt
sportchef/tränare, Mats Willenhag med ansvar för bla tävlingsgrupperna samt ekonomi.
Dessa kompletteras av Natascha Yudanova och Torbjörn Nyberg på halvtid.
Dessutom tillkommer ett antal timtränare.
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Träningsverksamhet

Under vår-och höstterminen 2021 samt under vissa av skolloven har SLTK bedrivit träningsverksamhet.
Verksamheten har i korthet sett ut enligt följande:
- Minitennisen hade under året en fortsatt positiv utveckling med ökat antal elever i minitennisskolan.
- Tennisskolan för juniorer och barn ökade i antal elever trots pandemin.
- Vuxenverksamheten var helt fullbelagd med närmare 100 deltagare.
- Tävlingsgruppen har utökades under hösten 2020 och nu har det även kommit igång yngre som
tävlingsspelar, vilket gjort att återväxten av de yngre tävlingsintresserade yngre har förbättrats.

Tävlingsverksamhet

Säröspelen kunde tyvärr inte genomföras som tidigare år med singelturnering i maj och dubbelturnering i
augusti på grund av pandemin. Vi valde att flytta singelturneringen till augusti då restriktionerna var
borttagna istället för att spela Särödubbeln. Antalet starter uppgick till 206 matcher med 180 deltagare
totalt. Klubben nådde framgång i herrsingel där Emil Holmgren besegrade klubbkompisen Marcus
Bergerheim i en stenhård och välspelad finalmatch.
Årets klubbmästerskap som spelades i början av augusti hade följande segrare:
Caroline Gärdfors/Cristina Ioanes
Patrick Rydbeck/Cristina Ioanes
Hugo Landström/Jens Jacob Melhus Jul
Philip Bonde

Tävlingsspelare
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Klubbens tävlingsspelare har gjort väldigt goda resultat under de perioder det var möjligt att tävla
nationellt och internationellt på grund av Corona-restriktioner. Framförallt har Daniel Margoulis och
Ludvig Hede utmärkts sig.
Daniel vann dubbelklassen i SM i Båstad , ett år ung, tillsammans med stockholmaren Emil Kindhult.
Ludvig hade en kanonsäsong med överlägsna vinster i både Båstadtennis och SM inomhus såväl som
utomhus. Dessutom visade han att han var en av Europas bästa 14-åringar då han gick till kvartsfinal i
EM och var i semifinal i Mastersslutspelet i Monte Carlo för de bästa 14-åringarna i Europa.

SLTK damsektion 2021
Klubbens damsektion är mycket aktiv.
Antalet medlemmar damer har under året varit 168 att jämföra med antalet 2020 som var 132, dvs en
ökning med 27%.
Klubben erbjuder två populära motionsserier för damer som är fullbelagda och med kölista så det finns
rum för expansion. - Damsingel – 18 spelare i 3 grupper spelar matcher söndagar - Damdubbel – 24 lag,
48 spelare spelar matcher tisdagar
Klubben har även tre lag i seriespel. Under 2021 ändrades åldersindelning för damer så vårt D40 blev
D45 och D50 blev D55. Inomhusserien 20/21 avbröts pga restriktioner från folkhälsomyndigheten, men
utomhusserien genomfördes med tidsförskjutning. Bägge lagen vann sina serier och kvalificerade sig till
slutspel som pga covid flyttats till augusti. Brist på spelare gjorde att vi deltog bara med ett kombinerat
lag i som spelade i D45 på slutspelet i Stockholm. § D45 obesegrade i uteserien Div 1 Väst § D55 vann
alla matcher utom 1 i uteserien Div 1 Väst Säsongen 20/21 av Damdubbelserien i Göteborg ställdes in
men klubben har startat säsongen 21/22 på bästa sätt och ligger 2a i Division ett efter halva serien.
Herrsektionen
Herrsektionen hade under våren 2021 fullt antal spelare i samtliga fyra klasser med 28 spelpar. Vinnande
ur vårens strid gick Michael Zachrisson/Anders Sirkiä som vann i Grupp 1. Även under hösten hade vi
fullt antal spelare i de fyra klasserna även om några spelare tyvärr drabbades av skador. Michael
Zachrisson/Anders Sirkiä höll sin formtopp under hösten och stod åter som segrare i Grupp 1.
Vi är väldigt glada över den starka återväxt och tillväxt vad gäller intresset för dubbelserien och det var
glädjande att ha fulla klasser under hela 2021.
Nedan framgår statistik från de senaste årens tävlingsomgångar där det även är glädjande att se en positiv
trend vad gäller antalet spelade matcher.
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Figur: Antal spelade omgångar och matcher mellan 2014-2021. OBS! Notera att det står fel med dubbelt
VT-20 (andra stapeln avser HT-20).

Seriespel
Samtliga inomhusserier under 2021 blev inställda på grund av pandemin men utomhusserierna kunde
genomföras. Där skördade SLTK stora framgångar på framförallt damsidan där såväl Damer 45 som 55
vann sina serier. Damer 45 spelade SM-slutspelet i Stockholm där de slutade fyra. Herrar 65 slutade på en
fin andraplats i högsta serien. Vårt representationslag bland herrarna slutade på fjärde plats.

Inomhusverksamheten
Under inomhussäsongen hyr klubben banor och lokaler i Särö Tennis Center.

Utomhusanläggningen
Intresset för att spela på grusbanorna under säsongen från 29:e mars till 3:e oktober var väldigt stort
liksom under året innan.
Abonnemang låg på samma nivå som året innan och personliga säsongskort ökade något samt
säsongskort för familjer fördubblades.
Dessutom fick klubben ett fantastiskt fint tillskott till anläggningen i och med byggandet av kids corner
som har haft många barn och även föräldrar som utnyttjat det och spontan-spelat på den fina
minitennisbanan och tennis-planket.
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Hälsocertifiering.
Glädjande nog har vi även detta år klarat att uppfylla kraven för hälsocertifieringen för fjärde året i rad.
Idag är det 33 idrottsföreningar i Kungsbacka kommun som är med, över 10 000 barn o ungdomar som
idrottar.
I en idrotts- och hälsocertifierad förening ska barn och ungdomar, ledare, föräldrar och andra medlemmar
kunna vara aktiva i en hälsosam och trygg föreningsmiljö.
Det innebär bland annat att föreningen har arbetat fram policys och tillhörande handlingsplaner och
rutiner vad gäller drogförebyggande arbete, nolltolerans för psykiskt och fysiskt våld samt ökad
jämställdhet och mångfald.
Vi har genomfört forumteater på sommaren, sett över vår policy och skickat ungdomar på
grundutbildning för tränare m.m.
Riksidrottsförbundet – Strategi 2025 säger: ”Så många som möjligt, så länge som möjligt i så bra miljö
som möjligt”
Det är vi bra på i Särö Lawn Tennisklubb.

Kommunikation 2021
Under 2021 fortsatte arbetet med att ytterligare utveckla klubbens kommunikation med medlemmar,
samarbetspartners och övriga intressenter – med ambitionen att skapa en mer öppen och inkluderande
klubbkänsla för alla.
Under 2021 har följande kommunikationsinitiativ genomförts:
· Nyhetsbrev till alla medlemmar från SLTKs styrelse – sommar och jul.
· Utökad medlemsinformation via direktmail från tränarna – kritisk kanal specifikt i samband med
situationen kring COVID-19.
· Vidareutveckling av innehåll samt löpande nyhetsuppdateringar på saroltk.se
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· Aktivitet på klubbens sociala kanaler (Facebook och Instagram) med löpande uppdateringar kring
klubbens tävlingar, event, sommarkurser, liksom framgångar av våra tävlingsspelare med mera.
Arbetet kring att ytterligare förbättra klubbens kommunikation samt värdegrundsarbete fortgår under
2022.

Flerårsöversikt (Tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

2021
3 052
153
40,7

2020
2 852
80
52,1

2019
2 301
-248
43,9

2018
2 341
144
77,9

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Not

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

210 249
53 560
2 841 555
229 194
6 290
3 340 848

191 949
7 100
2 660 238
271 798
25 935
3 157 020

-590 300
-53 990
-6 000
-401 446
-1 938 396

-625 305
-60 958
0
-435 882
-1 756 076

-168 904
-3 159 036
181 812

-168 277
-3 046 498
110 522

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

-29 087
-29 087
152 725

-30 276
-30 276
80 246

Resultat före skatt

152 725

80 246

Skatter
Skatt på grund av ändrad beskattning
Årets resultat

31 629
184 355

-31 629
48 617

Resultaträkning
Föreningens intäkter
Medlemsavgifter
Sponsorintäkter
Kursavgifter
Bidrag
Övriga rörelseintäkter
Summa föreningens intäkter
Föreningens kostnader
Kostnad Banhyra
Kostnad Bollar
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Summa föreningens kostnader
Rörelseresultat

2
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Not

2021-12-31

2020-12-31

1 916 735
95 110
2 011 845

2 023 219
157 530
2 180 749

29 501
29 501
2 041 346

29 501
29 501
2 210 250

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

1 325 469
9 470
156 223
1 491 162

9 632
0
150 805
160 437

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

883 433
883 433
2 374 595

729 289
729 289
889 726

SUMMA TILLGÅNGAR

4 415 941

3 099 976

Balansräkning
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Omläggning banor
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i ekonomiska föreningar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

3
4

Omsättningstillgångar
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Not

2021-12-31

2020-12-31

1 614 054
184 355
1 798 409

1 565 438
48 617
1 614 055

675 013
675 013

775 009
775 009

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
Bidrag att nyttja 2021
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

91 000
15 000
45 684
199 591
1 591 244
1 942 519

0
75 000
311 664
164 277
159 971
710 912

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

4 415 941

3 099 976

Balansräkning
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat
Eget kapital vid räkenskapsårets slut
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

5
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider:
Inventarier, verktyg och installationer

5 År

Omläggning banor

20 År

Not 2 Medelantalet anställda
2021

2020

4

4

2021-12-31

2020-12-31

2 129 703
0
0
2 129 703

2 129 703
0
0
2 129 703

-106 484
-106 484
-212 968

0
-106 484
-106 484

1 916 735

2 023 219

Medelantalet anställda

Not 3 Omläggning banor
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Bidrag
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Omläggning banor var klar under hösten 2019, avskrivning görs från 2020.
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Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

2021-12-31

2020-12-31

923 732
0
923 732

903 838
19 894
923 732

-766 202
-62 420
-828 622

-704 409
-61 793
-766 202

95 110

157 530

2021-12-31

2020-12-31

-675 013
-675 013

-775 009
-775 009

Not 5 Långfristiga skulder

Långfristiga skulder till kreditinstitut

Särö den 7 mars 2022

Bo Gärdfors
Ordförande

Ulf Billton

Johan Hede

Daniel Sjögren

Sofia Hedendahl Comstedt

Nina Bergerheim

Sara Hällås

Johanna Sundh
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Min revisionsberättelse har lämnats den 7 mars 2022

Rolf Zandén
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