
 
 

Årsmöte 2022 
När: Söndagen den 20 mars 1400-1500 

Var: Vejbystrand Tennisklubb 

 

 

§1 Årsmötets öppnande 

 

§2 Prövning om kallelse till årsmötet skett stadgeenligt 

 

§3 Godkännande av dagordning 

 

§4 Val av ordförande för årsmötet 

 

§5 Val av sekreterare för årsmötet 

 

§6 Val av två justeringspersoner 

 

§7 Verksamhetsberättelse 

 

§8 Ekonomisk redogörelse och revisionsberättelse 

 

§9 Beslut om ansvarsfrihet 

 

§10 Beslut om medlemsavgift avseende 2021 

 

§11 Val av ordförande, ledamöter, valberedning och revision 

 

§13 Övriga frågor 

 

§14 Mötets avslutande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
VTK avger härmed sin verksamhetsberättelse för tiden den 1 januari - den 31 december 

2021. 

 

Styrelsens sammansättning 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

 

VTK Styrelse 2021 

Styrelsen är bestående av 5–7 ordinarie ledamöter. Styrelsen ordförande utses av 

årsmötet. Övriga poster fördelas inom styrelsen. 

Befattning Namn Tele Mail 

Ordförande Bill Linder 0702099940 bill.linder@hotmail.se  

Vice ordförande 

(Ledamot) 

Daniel Malm 0793130877 dangmalm@gmail.com  

Sekreterare 

(Ledamot) 

Kristofer 

Hammar 

0701052208 kristofer.hammar@academedia.se  

Kassör (Ledamot) Pontus 

Ivarsson 

0730625275 Pontus.ivarsson92@gmail.com  

Ledamot Mathias 

Lundmark 

0706110312 mathiaslundmark@gmail.com  

Ledamot Embla Winge 0733372093 emblawinge@gmail.com  

Ledamot Johan Roxlin 0706683101 johan@skanetruck.se 

 

Sammanträden 

Fyra protokollförda sammanträden har hållits. Styrelsens arbete har främst bestått i beslut 

angående klubbens verksamhet, uppföljning av ekonomin, organisationen och fördelning av 

arbetsuppgifter. 

 

Ekonomi 

2021 har finansiellt varit ett lyckat år för VTK, mycket på grund av den goda beläggningen 

under juli månad samt två större bidrag från Svenska Tennisförbundet och Ängelholms 

kommun. På intäktsidan så var det största posterna inventariestöd från Ängelholms kommun 

på 20 000kr och återstartsstöd från Svenska Tennisförbundet på 15 000kr. Per den 31 

december 2021 återstod 20 000 kr av bidraget att utnyttja. Intäkterna för uthyrning av 

anläggningens två banor uppgick till 91 560kr samt säsongsabonnemang på 6 000kr. 

Medlemsintäkterna uppgick till en summa av 10 900kr. Rörelseintäkterna uppgick totalt till 

175 164:-. På kostnadssidan var de största posterna el och vatten till en kostnad på drygt 20 

000kr. En stor kostnadspost var även reparation och underhåll av banorna där arbetet och 

material uppgick till 41 696kr. Kostnaden för bokningstjänsten vi köper in via Matchi uppgick 

för året till 13 205kr. Rörelsekostnaderna uppgick totalt till 112 199:- 

Årets resultat för VTK blev +62 965:-.  

  

Statistik 2021 

Beläggning period 210501-210930  30,28% 

Antal bokningar   1 390st 

Snitt per dag    9st 
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Månad  Beläggning Antal bokningar 

Maj  13,44% 125st 

Juni  23,22% 209st 

Juli  65,48% 609st 

Augusti 33,76% 314st 

September 14,78% 133st 

 

Säsongens bästa beläggningsgrad var vecka 28 (12 juli-18 juli) då beläggningen var 

82,38%. 

 

Anläggningen 

Banorna öppnade för spel under månadsskiftet april/maj. Anläggningen kräver hela tiden en 

kontinuerlig översyn. Under perioden juni-augusti engagerades anläggningsansvarig samt 

ungdomar från trakten för att hålla banorna i bra skick. Inför kommande säsong krävs inköp 

av en hel del ny utrustning till banorna, klubben har erhållit ett bidrag om 20 000kr från 

Ängelholms kommun för detta. Per den 31 december 2021 återstod 20 000 kr av bidraget att 

utnyttja. 

 

Träning 

Under ett antal veckor i juni och juli genomförde Munka-Ljungby Tennisklubb sedvanlig 

sommartennisskola på banorna. Intresset var mycket stort och närmare 150 barn och vuxna 

deltog i träningen. 

 

Tävling 

Under augusti genomfördes klubbmästerskap, segrande i singelklassen blev Mathias 

Lundmark efter final mot Bill Linder. Segrare i dubbel blev Bill Linder/Emma Halvarsson som 

i finalen besegrade Martin och Carl Svanberg. 

 

Vejbystrand den 3 mars 2019  

 

Styrelsen 


