Enskede Lawn Tennisklubb
Org. nr: 802011-8827

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Styrelsen får härmed avge följande redovisning för förvaltningen under räkenskapsåret
2007-09-01 - - 2008-08-31
KANSLI
Sockenvägen 290, 120 40 Årsta, eltk.tennis@tele2.se, www.eltk.se, 08-81 90 70
MEDLEMSANTAL
Medlemsantalet har under verksamhetsåret uppgått till 483 (429) och haft följande
fördelning;
Damer:
84
(68)
Herrar
195
(195)
Flickor/juniorer
91
(74)
Pojkar/juniorer
113
(92)
STYRELSEMÖTEN
Under räkenskapsåret har i genomsnitt ett möte hållits så gott som varje månad.
Mötena har ägt rum i hallens lokaler med god närvaro från ledamöter. Varje
verksamhetsområde har eget budgetansvar och en utsedd styrelseledamot som är
huvudansvarig gentemot styrelsen. Där det varit tillämpligt har de olika
verksamhetsområdena bedrivits i kommittéform.
JUNIORVERKSAMHETEN
Vi har sett en positiv utveckling av juniorverksamheten under året. Klubben har under
året lyckats väl med att få in många nya barn i miniklubben. Vi kan även glädjas åt att
de allra flesta miniklubbseleverna väljer att fortsätta till tennisskolan. Under året har
även flera av våra tävlingsjuniorer lyckats väl i sitt tävlande.
Juniorverksamheten är indelad i miniklubben, tennisskola och en mindre
tävlingsgrupp. Vi har totalt sett cirka 200 juniorer mellan 5 och 18 år. Dessutom står
många barn och ungdomar i kö för att få börja spela i klubben.
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Under höst- och vårterminen har vi haft två heltidsanställda tränare, Andreas Larsson
och Jasmin Galijasevic. Björn Holmgren och Johan Lundberg har båda arbetet ungefär
halvtid och Malin Lööf har ansvarat för miniklubbsverksamheten. Vi har även stor
hjälp av våra duktiga timanställda tränare som kommer från vår egen
juniorverksamhet. Tyvärr har vi inför höstterminen 2008 tappat både några
tävlingsjuniorer och en av våra tränare, Johan Lundberg till Spårvägen TK. Dessutom
har Andreas Larsson, f d chefstränare, valt att sluta i klubben.
Under 2007/2008 hände bl. a följande:
Sommarläger arrangerades under fem veckor med sammanlagt 53 deltagare.
En mycket lyckad klubbresa till Kroatien genomfördes.
Två av förbundet sanktionerade juniortävlingar har arrangerats, ELTK cup och
Enskede Kannan.
IF minitennisturnering arrangerades i november.
Läger för tennisskola och tävlingsjuniorer har arrangerats under skollov.
Två klubbmästerskap har genomförts. Inomhus deltog bara juniorer och
utomhus deltog både juniorer och seniorer. I det senare deltog fler juniorer än
vanligt.
Traditionell julavslutning i samarbete med Spårvägen badminton genomfördes
för juniorer.
Klubbmatcher har arrangerats.
Vårt Rookielag tävlade med framgång och var bara någon poäng ifrån att nå
slutspel.
Släktfejden som arrangerades för första gången blev en lyckad familjetävling
där många av våra juniorer deltog.
En mycket lyckad ungdomskväll för våra äldsta juniorer genomfördes
tillsammans med Spårvägen badminton.
Tack vare dessa insatser och med hjälp av engagerade tränare, föräldrar och andra
ideella krafter har klubben totalt sett haft en positiv utveckling under verksamhetsåret.
Vi kommer att fortsätta arbeta för en stärkt klubbkänsla och vår förhoppning är att
Enskede rackethall skall vara en naturlig mötesplats för klubbens juniorer!
CLASSIC TENNIS (VUXENTENNIS)
Classic tennis innebär vuxentennis med tränare. Intresset för Classic tennis har varit
stort och antalet deltagare har utökats under verksamhetsåret 2007/2008.
Verksamheten skulle förmodligen kunna utvecklas ytterligare om det fanns tillgång till
fler kvällstider. Det är mycket positivt för klubben att Classic tennis går så bra
eftersom det innebär fler medlemmar och dessutom är ett bra tillskott för ekonomin.
Under detta verksamhetsår har vi även haft ett sommarläger för vuxna.
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DAMTENNIS
Damtennisen består av 16 damer som delar på 4 banor i veckan. På en av banorna finns
det alltid en tränare vilket gör att man har tränare 1 gång i månaden. Detta leder till att
damerna utveckla sitt spel de andra timmarna med olika motståndare och olika
utmaningar. Syftet med damtennisen är att motionera, vidareutveckla sitt spel och ha
roligt tillsammans.
För att stärka klubbkänslan är flera med i KM och ett samkväm om året med damerna i
klubben ordnas.
INFORMATION & SPONSRING
Klubbens främsta informationskanal är vår hemsida, www.eltk.se. Hemsidan
uppdateras kontinuerligt och sköts på ett alldeles utmärkt sätt av Jasmin Galijasevic.
Styrelsen har engagerat sig i sponsringsfrågan och har under året lyckats få in flera
sponsorer. Arbetet med sponsring är tidskrävande och därför är självklart hjälp från
våra medlemmar mycket välkommet!
GRUPPSPELET
Gruppspelet har under året utökats till 10 grupper. En annan förändring är att anmälan
numer gäller en termin, två perioder, istället för en period som tidigare.
Guy Ridley, stort tack för allt som Guy gjort genom åren, som tidigare administrerade
gruppspelet, har lämnat över denna uppgift och gruppspelet administreras numer från
kansliet. Vi kan bara konstatera att gruppspelet fungerar väl och att ELTK:s gruppspel
är känt i Stockholmsområdet. Intresset för deltagande i ELTK:s gruppspel är
fortfarande väldigt högt och väntelistan är lång.
Det är vår förhoppning att gruppspelet under 2009 ska bjuda på lika trevlig tennis
under lika trevliga former som tidigare.
TÄVLINGSVERKSAMHETEN
Klubbens tävlingsverksamhet har under året fungerat väl. Representationslagen på
herr-, dam- och juniorsidan har tävlat med framgång och gjort bra reklam för klubben.
De flesta av våra representationslag ligger i de högre divisionerna och de tävlar i både
utomhus och inomhusserierna. Klubben har även nått större framgångar genom de
yngre juniorerna under året.
Intresset för deltagande i årets klubbmästerskap utomhus var stort, vilket är mycket
positivt och roligt. Klubben arrangerade även ett antal av förbundet sanktionerade
tävlingar; Enskede Kannan, ELTK Cup och IF minitennis.
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SLUTORD
Det har varit ett trevligt 3:e år som ordförande i ELTK. Vi har som jag har sagt tidigare
en ekonomi i balans (mycket viktigt) och som jag upplever det en god stämning inom
ELTK. Vi har bland annat följande att hantera framöver.
1. Vi i styrelsen vill försöka att få ELTK till att bli en ”tennisklubb” dvs. vi vill att
fler medlemmar skall bli engagerade i klubben, att de olika delarna inom
klubben kan arbeta tillsammans etc. Jag syftar på att t.ex. våra duktiga spelare i
representationslagen kan sparra våra juniorer, att spelarna i gruppspelet är med i
större utsträckning på våra interna tävlingar etc.
2. Som ni förhoppningsvis känner till så är ELTK 50 % ägare i Enskede
Rackethall, ERAB, (resterande 50 % ägs av Stockholms Badmintonförbund).
ERAB har en mycket god ekonomi. Som delägare i hallen har vi i ELTK en
viktig uppgift att förvalta detta inflytande i ERAB. För tillfället pågår
diskussioner om en utbyggnad/ombyggnad av hallen.
Tack för ett trevligt år, Anders Aldrin ordförande i ELTK.

ENSKEDE LAWN TENNIS KLUBB
SOCKENVÄGEN 290
TEL: 08- 81 90 70
E-MAIL: eltk.tennis@tele2.se

-4-

120 40 ÅRSTA
www.eltk.se

Enskede Lawn Tennisklubb
Org. nr: 802011-8827
STYRELSE, REVISORER OCH VALBEREDNING
Styrelse
Anders Aldrin
Ann Thunberg
Annelie Rosén
Ann-Charlotte Vrågård
Malin Löf
Anders Svensson

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Mandat t o m 2007-2008
Mandat t o m 2008-2009
Mandat t o m 2008-2009
Mandat t o m 2008-2009
Mandat t o m 2007-2008
Mandat t o m 2007-2008

Suppleanter
Björn Holmgren
Revisorer
Göran Hartzell
Per-Åke Åsenlund
Revisorssuppleant
Anders Welin
Valberedning
Karen Sörensen
Stefan Bredell (sammankallande)
Andreas Larsson

FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV RESULTAT
Balanserat resultat
Årets resultat

84 637
53 923
SEK 138 560

Styrelsen föreslår att ansamlad vinst, kr 138 560 överföres i ny räkning.
Beträffande resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och
balansräkning.
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RESULTATRÄKNING

Rörelsens intäkter m m
Spelarintäkter
Medlemsavgifter
Aktivitetsbidrag
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Banhyra
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader

2007-09-01
2008-08-31

2006-09-01
2007-08-31

1 130 519
112 575
184 131
412 569
1 839 794

1 021 601
108 425
116 577
457 101
1 703 704

- 514 907
- 979 629
-289 169
- 1 783 705

- 466 225
-932 360
-312 890
- 1 711 475

56 089

-7 771

3 329

510

-5 493
-2 166

-6 030
-5 520

53 923

-13 291

Rörelseresultat
Resultat från finansiella
investeringar
Ränteintäkter
Räntekostnader och
liknande resultatposter

ÅRETS RESULTAT
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BALANSRÄKNING

2008-08-31

2007-08-31

Andelar i intresseföretag
Summa

25 000
25 000

25 000
25 000

Summa anläggningstillgångar

25 000

25 000

0
0

9 490
9 490

448 448

396 756

204 254
652 702

384 431
781 187

Kassa och bank
Summa

154 285
154 285

60 426
60 426

Summa omsättningstillgångar

806 987

851 103

SUMMA TILLGÅNGAR

831 987

876 103

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Lager
Summa

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
Summa
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BALANSRÄKNING

2008-08-31

2007-08-31

84 637
53 923
138 560

97 928
-13 291
84 638

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

6 727
16 686

244 537
10 665

670 014
693 427

536 263
791 465

SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER

831 987

876 103

Stockholm 2008-11-15

Anders Aldrin

Ann Thunberg

Annelie Rosén

Anders Svensson

Malin Löf

Ann-Charlotte Vrågård

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits
den 2008-11-13

Göran Hartzell

Per-Åke Åsenlund
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