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Verksamhetsberättelse 2017
1. Styrelsen 

Styrelsen har under verksamhetsåret 2017-18 haft följande sammansättning: 
Thomas Dahl, ordförande 
Stefan Brocker, vice ordförande 
Taus Wolfsberg, kassör 
Helena Colliander, sekreterare 
Mikael Nilsson, ledamot 
Lars Rifve, ledamot 
Lena Dyfverman, ledamot

Karin Langer, suppleant 
Stellan Björnesjö, suppleant 
Läs mer om styrelsens arbete nedan under punkt 3 (Ordförande har Ordet).  

2. Övriga förtroendeposter 
Valberedningen har under verksamhetsåret 2017-18 haft följande sammansättning: 
Mårten Wikforss, ordförande 
Bo Ahlbom 
Birgitta Westin 
Revisor har under räkenskapsåret 2017-18 varit Erik Modin, Stratego AB men numera Förenade Revisorer. 

3. Ordförande har Ordet (styrelsen) 
Bäste medlem, 

Styrelsen i PTBK har under verksamhetsåret som gått, efter årsmötet 2017, haft åtta styrelsemöten. Vidare 
har verkställande utskottet (VU) bestående av klubbchef, ordförande och vice ordförande träffats ett antal 
gånger. Klubbens marknadskommitté har träffats flertalet gånger för att upprätthålla antalet samarbetspart-
ners, knyta nya till sig samt planera för de återkommande sponsorträffar klubben haft under året. Sponsor-
arbetet har varit bra men inför 2018 är målsättningen högre än tidigare varför ytterligare personer knutits till 
marknadskommittén. Klubben står inför ett antal större anläggningsåtgärder, se längre ner, varför vi planerar 
inrätta en anläggningskommitté som kan stötta klubbchefen. Ambitionen är att ha ett sådant utskott på plats 
under mars månad 2018.

Styrelsens arbete har under året fokuserat på:  
•	 att klubbens verksamhet följer den av årsmötet beslutade vision och handlingsplan.
•	 att klubbens ekonomi utvecklas i positiv riktning och att vi följer den amorteringsplan som är lagd.
•	 att följa upp verksamhetsplanen och de mål som är uppsatta.

Med glädje konstaterar jag att rekryteringen av Martin Stigh som klubbchef varit lyckosam. Genom Martins 
engagemang och noggrannhet så har vi under året kunna sjösätta för verksamheten nödvändiga rutiner inom 
bland annat skötsel av hallen, ekonomi och personal. Därmed känner vi oss nu trygga i de ekonomirapporter 
vi får samt att vi har ett bra ”grundspel” i klubben. Alla anställda deltar nu också i den planering och budget 
som görs inför kommande år vilket medför ett bättre samspelt lag. Under året har vi anställt Mats Willenhag 
som ansvarig för elittennisen. Mats har gedigen tränar- och ledarskapserfarenhet och med Mats hoppas vi 
på att kunna utveckla vår tennisgren mot uppsatta mål som bland annat är Elitserien för damlag och herrlag 
2021. På badmintonsidan har vi genom anställningen av Mattias Borg fått en fin förstärkning både som trä-
nare och spelare. Theodor Ström har tagit över ansvaret för vuxentennisen med lyckat resultat där verksam-
heten mer än fördubblats. 

Sportsligt ser det nu ut som om klubbens badmintondel tar sig upp i Elitserien inför nästa säsong. En strå-
lande bedrift. Bra planering, bra värvningar och ett ambitiöst träningsupplägg och fin sammanhållning inom 
badmintonsektionen ligger bakom framgångarna. Inför ett eventuellt avancemang till Elitserien kommer vi 
behöva bli mer professionella i genomförande av evenemang och vi kommer att behöva finansiera steget upp 
till Elitserien. Kul uppgift för oss och ett stort grattis till ledare, spelare och engagerade föräldrar och medlem-
mar som tillsammans ligger bakom framgången. På den individuella sidan vill jag framhålla Rickard Nilsson, 
rankad topp-10 i världen i sin klass SL4, som var i final i EM i våras och som spelade VM i Parabadminton i 
Sydkorea i höstas. Ett stort grattis till Rickard och vår badmintonansvarige tränare Asger Madsen. Badminto-
nens A-lag vann ju division 2 förra våren och som nämnt ovan är laget redan på väg att vinna division 1 som 
nykomling. 

På tennissidan vill jag gratulera damlaget som tog oss upp till division 1 i höstas. Mycket bra gjort och det 
blir spännande att se vad vår elittränare Mats Willenhag har för plan för att ta damlaget ytterligare ett steg. 
Herrlaget lyckades inte så bra och riskerar i skrivande stund en degradering till division 3. Det gör isåfall am-
bitionen att nå elitserien 2021 desto mer utmanande. Klubbens 15-årslag gick till sverigefinal efter att i Göte-
borg först ha slagit ut både Ullevi TK och GLTK. Grattis killar! På den individuella sidan vill jag främst gratulera 



Måns Dahlberg till framgångarna under året med bland annat ITF-poäng i bagaget. Mycket bra jobbat!

Utmaningar under kommande år är nu att få mer spelare från tennisskolan att vilja tävla och slå sig in i täv-
lingsgruppen. Jonas Bang & Co gör ett väldigt fint jobb och vi har många spelare i och lång kö till tennisskolan. 
Nu är utmaningen att skola in fler spelare till tävlingsverksamheten. Vår tennisskola med över 500 barn och 
ungdomar utgör ett fint underlag för att fostra framtidens storspelare. Påvelund blev också största klubb i 
Göteborgsområdet på Lilla Klubbtouren under hösten. Bra gjort!

 Klubbens ansträngda ekonomi har varit en följetong under flera år. Det är därför nu glädjande att dels kunna 
meddela att vi följer amorteringsplanen med ambitionen att under fem år halvera klubbens skuldbörda, dels 
att vi för året också kan redovisa ett positivt resultat om cirka 500 000 kronor.

Vad beträffar anläggningen så måste vi tyvärr konstatera att många års eftersatt underhåll nu blir mer påtag-
ligt. De lagningar som genomfördes på taket föregående år räcker inte till så vi måste nu planera för att ge-
nomföra en takomläggning för att slippa vattenläckage. Golvet i badmintonhallen är i ett sådant skick att det 
behöver bytas. Belysningen är dålig och dyr i drift och behöver moderniseras och eller bytas ut. Utebanorna 
behöver dräneras. Det finns ytterligare åtgärder som brådskar. Sammantaget tar dessa nödvändiga åtgärder 
resurser i anspråk både personellt och ekonomiskt. Därför behöver vi inrätta en anläggningskommitté som 
kan stötta verksamheten i upphandling och genomförande. 

Samarbetet med övriga klubbar i området om att utveckla Påvelundsidrottsområdet går ytterligare framåt. 
Alla klubbarna i området känner av ett ökat tryck. Med större och modernare faciliteter hade vi kunnat möta 
den ökande efterfrågan. Kommunen och stadsdelen har nu förstått det och förstår också vikten av ett väl 
fungerande idrottsliv och uppskattar den sociala insats som klubbarna bidrar med. Därmed har vi tagit ytterli-
gare ett steg mot ett större och bättre idrottscenter i Påvelund. 

Vill också passa på att tacka alla medlemmar, engagerade föräldrar, spelare och vår personal under året för 
härliga insatser.

Det ser ljust ut för PTBK!!!!

Thomas Dahl, ordförande PTBK 

4. Klubbchefen har Ordet (personalen) 
Som klubbchef anställdes undertecknad 1 augusti, 2016 och efter mer än ett och ett halvt i år i klubben så 
har jag sett vilken stor och omfattande verksamhet PTBK bedriver. Att ha två idrotter inom samma förening 
är en tillgång. Det finns många saker att dra nytta av både för tennisen och för badmintonen i samarbetet/ut-
bytet mellan dessa två idrotter. Än så länge finns det mer att samarbeta med bland annat gällande fysträning 
för tävlingsspelare men verksamhetsansvariga har nu en bra inblick i varandras verksamheter vilket är ett 
viktigt första steg.  
 
Personalen hade även i ifjol en tvådagarskonferens i september där vi arbetade igenom en verksamhetsplan 
inför 2018. Grunden i verksamhetsplanen bygger på den vision, verksamhetsidé och ledstjärnor som vi till-
sammans inom styrelse, personal och medlemmar arbetade fram hösten 2016 och som klubbades på årsmö-
tet 2017.  
 
Vi har fortsatt att tydliggöra våra ansvarsområden så att inga frågor ”ramlar mellan stolarna”. Nu är våra fem 
verksamhetsområden: Service/drift under ledning av Magnus Sahlberg, Tennisskola under ledning av Jonas 
Bang, Tävlingstennis under ledning av Mats Willenhag, Vuxentennis under ledning av Theodor Ström och 
Badminton (badmintonskola, tävlingsbadminton, vuxenbadminton) under ledning av Asger Madsen.  
 
Förutom dessa verksamhetsområden så har jag och personalen haft förmånen att ha bra stöttning från styrel-
sen kring marknad, kommunikation, anläggning, personal och ekonomi.  
Inom marknad så har vi ett antal större sponsorer med Wallenstam i spetsen där vi har skapat avtal med nya 
partners inför 2018. Vi har också några stora ”kunder” inom klubben som bokar många banor som Älvsborgs 
Tennisveteraner, FBC Vinga och Hülya Soy. Hülya bedriver en stor verksamhet inom eget företag för framfö-
rallt vuxna.  
Inom kommunikation så har fokus legat på att uppdatera vår hemsida men också att fortsätta att upprätthålla 
exakta uppgifter inom vårt medlemsregister i vårt medlems- och banbokningsprogram MatchI. Det säker-
ställer att vi når ut med information till våra medlemmar. PTBK hade cirka 1 000 medlemmar i slutet av 2017 
varav cirka 800 medlemmar inom tennis och cirka 200 medlemmar inom badminton. Det finns också ett antal 
medlemmar som är med i både tennis och badminton men som givetvis bara har betalat en medlemsavgift.  
Inom anläggning så har ett antal projekt utförts men det finns ytterligare mer att göra på vår anläggning som 
nu närmar sig 35 år. Thomas, vår ordförande, har också belyst i hans text ovan några av de projekt inom an-
läggning som behövs tas tag i.  
Inom personal så har fokus legat på att säkerställa att all fast anställd personal har riktiga anställningsavtal 
och tydliga arbetsbeskrivningar. Utbildning är viktigt för personalen och vi har inlett en ledarskapsutbildning 



internt inom klubben under ledning av styrelseledamoten Lars Rifve. Inom ekonomi så gjorde vi om kontopla-
nen och kostnadsställen inför 2017 för att tydligare kunna följa de olika verksamhetsområdena under detta 
året. 
 
För egen del har mycket av tiden under 2017 gått åt till verksamhetsområden som service/drift, personal, 
marknad och anläggning samt också mot andra externa parter som kringliggande föreningar, kommun och 
partners. Under 2018 är min förhoppning att mer av min tid kan läggas på den sportsliga verksamheten i 
klubben. Idrotten är ju grunden i PTBK. 

 
Å personalens vägnar tackar vi medlemmarna för detta året och med förhoppning om ett ljust och trevligt 
2018.  
 
Martin Stigh, klubbchef PTBK 

5. Tennisverksamheten

PTBK:s ambition är att vara en välkomnande klubb för tennisspelare i alla åldrar. Tennisverksamheten är upp-
delad på Tennisskola, Tävlingsgrupp, Vuxentennis, Damsektion och Herrsektion. 

Tennisskola

Tennisskolan i PTBK fortsätter som tidigare år vara 
en populär verksamhet för alla barn och ungdo-
mar i närområdet. Medlemsantalet i Tennisskolan 
pendlar mellan 460 – 480 medlemmar. Medlems-
antalet är något mindre än tidigare år men den 
största anledningen till det är att det idag är fler 
spelare som tränar mer än 1 pass/vecka samt att 
vi har grupper inom tennisskolan som vi begränsar 
till 4 spelare/bana och tränare.

 
Tennislekis 4-5 år 
I Tennislekisen spelar ca 80 barn i åldrarna 4-5 år. 
Under hösten 2017 införde vi diplomutdelning 
för genomförd termin till alla barn i Tennislekisen. 
Detta var mycket uppskattat och är något vi pla-
nerar att fortsätta med under kommande terminer. Tennislekisen bedrivs i dagsläget enbart på lördagar och 
bedrivs av de duktiga tränarna Josefin Kocken, Alexandra Breiter, Clara Henning och Alice Lindh.

Minitennis 6 år 
I Minitennisen spelar ca 50 barn i åldrarna 6-7 år. Under hösten 2017 tog vi även in nya 7-8 åringar i Miniten-
nisen som annars är enbart för 6 åringar. Detta gjorde vi för att kunna erbjuda spelare som annars inte hade 
fått plats i övriga verksamheten. Minitennisen bedrivs i dagsläget enbart på lördagar och bedrivs av tränare 
Jonas Bang, Tim Gashi, Rut Wingstrand och Amelie Roupe.  

Lilla Juniorgruppen 7-10 år 
Lilla Juniorgruppen är gruppen som är för alla barn mellan 7-10 år och motsvarar ca 200 medlemmar. Denna 
ålder tycker vi tränare är en bra ålder att testa på tävling och kanske t.o.m. börja tävla regelbundet, därför 
jobbar tränarna i Lilla Juniorgruppen aktivet med att få ut dessa spelare på tävling genom information till 
både spelare och föräldrar. Vi upplever även att intresset för tävling stiger för varje år inom Lilla Juniorgrup-
pen. Lilla Juniorgruppen tränar måndag till lördag. 

Utvecklingsgruppen 8-10 år 
Utvecklingsgruppen som startades under hösten 2016 motsvarar idag 22 medlemmar och är för spelare i 
åldrarna 8-10 år. Utvecklingsgruppen är den grupp som tävlar mest i PTBK utöver Tävlingsgruppen. Detta vi-
sar sig framförallt genom att PTBK under de senaste 8 terminerna har varit i topp 3 i deltagartävlingen i Lilla 
Klubbtouren.  Efter sammanställningen av höstens tävlingar vann PTBK med hela 91 deltagare som också var 
mer än dubbelt så många som andraplatstagaren Kungsbacka TK som slutade på 44 deltagare.  Under våren 
2017 lyckades 6 spelare från Utvecklingsgruppen vinna P9 klassen i Göteborgs yngre Juniorserie.  Detta vara 
ett väldigt kul framsteg för killarna i första hand men även kul för Utvecklingsgruppen som grupp då ett av 
våra huvudmål med gruppen är att skapa konkurrenskraftiga tävlingsspelare på regional nivå. Pojkarna som 
vann P9 klassen var Albert Ljungberg, Ivar Wirdefeldt, Sebastian Wolfsberg, Benjamin Malm, Hugo Ehrig och 
Vince Blot. 

Kristofer Dahlgren och Jonas Bang är ansvariga för 
PTBK:s tennisskola. Foto: Henrik Ottosson.



Stora Juniorgruppen 11-19 år 
Stora Juniorgruppen som är för Tennisskolans äldre barn och ungdomar 11-19 år utgör cirka 120 medlemmar 
i Tennisskolan. Vid höstterminstarten gjorde vi tränare Kristofer Dahlgren ansvarig för Stora Juniorgruppen 
och en del av hans ansvar ska gå till att anordna interna aktiviteter, uppmuntra till tävling och öka gemen-
skapen inom Stora Juniorgruppen. Av Stora Juniorgruppens 120 spelare så spelar 80 st mer än 1 pass/vecka 
vilket tyder på ett stort tennisintresse hos våra äldsta spelare inom Tennisskolan. Stora Juniorgruppen tränar 
måndag till lördag. 

Övrigt Tennisskolan 
Tennisskolan bedrev under 2017 Påsklovsläger, Sommarläger, Höstlovsläger och Mellandagsläger på hem-
maplan. Dessa läger är oftast väldigt populära för alla som är hemma under loven och deltagarantalet på 
dessa läger låg på cirka 30-35 deltagare/vecka. Tennisskolan hade även ett mycket uppskattat tredagarsläger 
i Falkenberg under våren där 22 deltagare deltog. Tennisskolan bedrev också 8 st Lilla Klubbtourentävlingar, 1 
Tennisskoletour samt 5 interna kvällsaktiviteter. 

Jonas Bang, verksamhetsansvarig tennisskolan 

Tävlingsgrupp tennis

2017 var ett lyckat och händelserikt år för klubben. En fortsatt positiv utveckling för verksamheten och flera 
framgångsrika tävlingsresultat. Bland annat kan nämnas att Måns Dahlberg besegrade klubbkompisen Ethan 
Blot i finalen i Tennis Europe-tävlingen i Falköping. Dessutom har dessa två representerat svenska landslaget 
vid ett flertal tillfällen under året.  Klubben arrangerade gemensamma tävlingsresor till Båstadtennis, SALK 
Open, Ute-SM, Tennis Europe-tävlingar samt ett par sommartourtävlingar. 

PTBK hade två representanter i Pirres Pokal-laget som är Göteborgs regionslag för pojkar 14 år. Laget gick till 
final där dock Stockholm blev för svåra. Wilmer Dahl visade framfötterna i RM där han vann såväl singel som 
dubbel.  Under höstens seriespel så vann Pojkar 15 sin serie och gick därefter till SM-final i lag för pojkar 15 
år. Ett slutspel som arrangerades av PTBK. Där förlorade laget i en knallhård match på setskillnad mot Näsby-
park efter 2-2 i matcher. 

Herrarnas A-lag slutade näst sist i division 2 men hoppas att kunna klara sig kvar beroende på hur serierna 
organiseras nästa höst. Damerna med Esther Dahl, Ajla Behram och Rebecka Persson slutade tvåa i division 
två och tar nu klivet upp i näst högsta serien.

Mats Willenhag, verksamhetsansvarig tävlingsgrupp tennis

Vuxentennis

Frukosttennis

Intresset för frukosttennisen har fortsatt öka under 2017. Kl 07.00-08.00 på tisdagar och fredagar är det full 
fart i hallen och det är ofta fullbelagt.

Lunchtennis

Lunchtennisen spelas på onsdagar och fredagar kl 12.00-13.00 den är i dagsläget inte lika välfylld som fru-
kosttennisen men har ett stadigt deltagarantal.

Vuxenkurser

Våra populära vuxenkurser på helger och kvällstid är i dagsläget fullbelagda och vi har ökat antalet kurser på 
dagtid. Under 2017 fördubblade vi nästan antalet deltagare i kursverksamheten.

Företagstennis 

Under det gågna året har vi fortsatt med företagtennis på dagtid och det har blivit ett populärt koncept där 
antalet företag har ökat.

Intensivkurser och matchkvällar

Under året arrangerades ett flertal intensivkurser och två matchkvällar.

Theodor Ström, verksamhetsansvarig vuxentennis

Damsektionen

Damsektionen har för närvarande 60 medlemmar. Vi har 18 speltimmar i veckan, och spelar onsdag kväll och 
lördag eftermiddag. På onsdagar har vi cirka varannan vecka spel med tränare. 

I augusti ordnade Linda Cahlin läger i Varberg. 12 damer deltog. Theodor Ström var med som tränare.



Damsektionen har en intern Damdubbelserie. Segrare i de olika grupperna

höstterminen 2017 blev:

Grupp 1 Malin Westerlund/Jessica Herou

Grupp 2 Jenny Björsne/Lena Dyfverman

Grupp 3 Annika Palmertz/Ann Marcus Pedersen

Grupp 4 Elisabeth Robertsson/Lena Larsson

Damsektionen deltar även i seriespel mot andra klubbar. Vi har för

närvarande med 1 lag i Svenska Tennisserierna (D40) samt 2 lag i Göteborgs

Damdubbelserie. 

Aktuell ställning för de olika lagen är:

D40:  Vårt lag leder Div. 2A  (4 lag i gruppen)

Damdubbelserien:

Påvelund lag 2 ligger 3-a i Grundserie A (6 lag i gruppen)

Påvelund lag 1 ligger 5-a i Grundserie B (7 lag i gruppen)

Serien kommer att avslutas med ett slutspel, dit de tre bästa lagen i varje grupp går. 
 
Marie Myrhage, kontaktperson damsektionen

Herrsektionen

Herrsektionen har under året haft cirka 30 ordinarie medlemmar och ett 10-tal reserver. Sektionen har sex 
speltimmar på vardagskvällar och sex timmar på lördag eftermiddag, med singel och dubbel blandat. Förut-
om det schemalagda spelet, så anordnar sektionen sporadiska träffar på fredagskvällar med dubbelspel och 
efterföljande samkväm med mat och dryck.

Våren 2017 arrangerades en tennisresa till Mallorca med ett 15-tal deltagare. För arrangemanget stod herr-
sektionens Bo Ahlbom, Tommy Randhem och Janne Wassén.

 
Bo Egardt, kontaktperson herrsektionen

6. Badmintonverksamheten

PTBK:s ambition är att vara en välkomnande klubb för badmintonspelare i alla åldrar. Badmintonverksam-
heten är uppdelad på Badmintonskola, Tävlingsgrupp och Vuxenbadminton. 

Badmintonskolan (6-15 år)

PTBK har haft en ökning från 130 medlemmar HT 2016 till 150 medlemmar HT 2017. Många medlemmar har 
ökat sin träningsvolym från en gång till flera gånger i veckan, vilket gör att medlemmarna stannar kvar i verk-
samheten och oftast börjar tävlar i nybörjartävlingar. 

Vi har arrangerat en klubbresa till Falköping och deras tävling ”Falanslaget” på våren och vårt Danmarksläger 
i Ålborg i september och arrangerat våra årliga tävlingar ”Ferm & Persson Cup” på våren och ”Grundslaget” 
på hösten. Vi har dessutom deltagit i Västra Götalands lagtävling ”Rookie Cup” för nybörjare med alla övriga 
klubbar i distriktet. 

Vi är en av få klubbar som erbjuder upp till två timmars träning dagligen för nybörjare. Deltagarantalet på 
dessa kurser ligger mellan 18-24 elever och med tillgång till sex banor har vi nästan full beläggning inom vår 
verksamhet. 

Vi har ett samarbete med skolorna i närområdet som fortlöper sedan flera år på ett bra sätt.

Tränare: Asger Madsen och Alexander Landberg, samt vissa timanställda tränare.  

Asger Madsen, verksamhetsansvarig badmintonskolan 



Tävlingsgrupp badminton (juniorer och seniorer från 10 år och äldre)

PTBK har haft ett mycket bra och utvecklande 
år för hela tävlingsgruppen. Vi har ökat antalet 
tävlingsspelare från 40 till 50 spelare från 2016 
till 2017 vilket skapar en solid basis för framtiden 
inom klubben. Vi är därmed en av de stora klub-
barna i hela Syd- och Västsverige på tävlingssidan. 
Det fortfarande intensiva engagemanget från 
föräldrarådet att få flera nybörjare till att spela 
tävlingar har skapat denna utveckling, exempelvis 
med gemensam resa och övernattning i Falköping 
i samband med deras tävling ”Falanslaget”. 

Våra unga duktiga spelare har fortsatt att delta 
på många tävlingar runtom i Sverige och preste-
rat mycket bra och vunnit många titlar. Flera av 
våra spelare har därmed igen blivit uttagna till 
regionsläger och Svenska Cupen som spelas årli-
gen i Uppsala som baseras på deras placering på 
Sverigerankingen. Klubben har i år fått en spelare 
antagen till Riksgymnasiet Badminton Hvitfeldska till hösten 17, Lina Nilsson, och har nu tre spelare på Badm-
intongymnasiet. Denna positiva tendens kommer säkert att fortsätta då vi har skapat en unik stor bredd inom 
U11-, U13- och U15-grupperna både hos tjejerna och killarna. Detta skapar en fin grund för vår framtid.

Under hösten fick vi också en mycket fin prestation av Rickard Nilsson, 18 år, som internationellt deltar i Pa-
rabadminton. Rickard, som har ett EM-silver från 2016, kom till VM i Korea fram till 1/8-finalerna i herrsingel. 
Rickard var i slutet av 2017 nummer 9 på världsrankingen i sin klass SL 4 som baseras på hans fina internatio-
nella resultat under 2016 och 2017.

I augusti fick vi en fantastisk tillgång av den svenska mästaren 2017 i herrsingel Mattias Borg. Mattias hade 
under våren beslutet att avsluta sin internationella karriär och satsa på en tränarkarriär. Mattias valde oss och 
har under hösten varit en del av vårt tränarteam med fokus på träningen av vår tävlingsgrupp och individuell 
träning av spelare från denna grupp. Samtidigt har Mattias spelat för klubben i vårt förstalag och tillsammans 
med Magnus Sahlberg spelat herrdubbel och uppnått fina resultat och visat att de är topp två i Sverige i den-
na kategori. En mycket positiv tillgång!

Vi hade tre lag med i seriesystemet under våren och vårt förstalag vann division 2. Ett stort grattis till alla del-
tagande spelare i detta lag – bra jobbat! 

Under hösten började seriespelet igen och vi hade nu fyra lag med – ett i division 1, ett i division 3 och två i 
division 4. I slutet av 2017 leder vi division 1 och har en gyllene chans till att kvalificera oss till Elitserien 2018. 
I Elitserien deltar de åtta bästa lagen i Sverige. I division 1-laget spelar av egna spelare för närvarande Lina 
Nilsson, Stina Caspersson, Alexander Landberg, Leo Woxberg, Mattias Borg och Magnus Sahlberg. Vi började 
att delta i seriespelet för 3,5 år sedan och vi ser att detta är en mycket viktig del i att ”binda klubben sam-
man”.

Tränare: Mattias Borg, Magnus Sahlberg och Asger Madsen.

Asger Madsen, verksamhetsansvarig tävlingsgrupp badminton

Vuxenbadminton (35 år och äldre)

PTBK har vuxenträning inom badminton likt tennissektionen. Vi erbjuder träningar på tisdagar klockan 19-20 
och onsdagar klockan 19-20. Det har varit roliga och utvecklande träningar med i genomsnitt 22-24 deltagare 
på tisdagarna och 6-8 deltagare (avancerade motionärer på onsdagar) under HT17. Vi jobbar vidare med att 
utveckla konceptet, då intresset har utvecklats mycket positivt.

Tränare: Asger Madsen och Alexander Landberg 

Asger Madsen, verksamhetsansvarig vuxenbadminton

7. Verksamheten i siffror 
Årsredovisningen se nedan. 

Leo Woxberg är en av tre PTBK:are som går på Hvitfeld-
skas Badmintongymnasium. Foto: Henrik Ottosson.
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Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Påvelund Tennis & Badmintonklubb är en ideell förening som sedan 1983 bedriver

tennis- och badmintonverksamhet.

Föreningens säte är Göteborg.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
År 2017 kan karaktäriseras som året då klubben igen fick balans i ekonomin och 

likviditeten. Detta efter ett par år med ganska ansträngd ekonomi. Årets resultat 

har inte heller påverkats nämnvärt av extraordinära förhållande medan likviditeten 

var positivt påverkad om 450 tsek från försäljning av tältet. Ökat aktivitet och där-

med intäkter är huvudsakligen ett resultat av engagemang av föreningens med-

lemmar. Personalkostnader har ökat med cirka 650 tsek. Avskrivningar av de
materiella anläggningstillgångarna na är betydligt lägre än föregående år då det 
företogs en behövlig nedskrivning på cirka 1 msek. Resultatet för 2017 är drygt 
550 tsek bättre än 2016 om inte denna exceptionella nedskrivning medräknas.

Flerårsöversikt 2017 2016 2015 2014
Belopp i tsek

Rörelsens intäkter 9 402 8 596 7 846 7 760
Huvudkostnader -8 722 -9 497 -7 599 -8 515
Årets resultat 559 -1 058 -1 186 -291
Eget kapital -4 126 -4 685 -3 627 -2 441

Soliditet* – – – –
* Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen

Eget kapital
Det negativa egna kaptitalet uppgår efter årets vinst på  på 558 792 till 4 126 315.
Styrelsen förslår att det balanseras i ny räkning.

Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande

resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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Resultaträkning
Not 2017 2016

Rörelsens intäkter

Medlemsavgifter 298 540 –

Nettoomsättning 7 792 875 5 497 377

Bidrag 733 726 1 124 386
Övriga rörelseintäkter 2 576 935 1 974 522

Summa rörelseintäkter 9 402 076 8 596 285

Rörelsens kostnader

Externa kostnader 3 -2 712 242 -2 892 966

Personalkostnader 4 -5 412 824 -4 763 256
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
anläggningstillgångar, se not 5 exeptionella
kostnader 5 -596 639 -1 840 418
Summa rörelsekostnader -8 721 705 -9 496 640

Rörelseresultat 680 371 -900 355

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter 13 175 450

Räntekostnader -134 754 -157 707

Summa finansiella poster -121 579 -157 257

Resultat efter finansiella poster 558 792 -1 057 612

Resultat före skatt 558 792 -1 057 612

Skatt på årets resultat – –

Årets resultat 558 792 -1 057 612
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Balansräkning
Not 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 6 6 484 856 7 476 132

Inventarier, verktyg och installationer 7 293 608 325 155

6 778 464 7 801 287

Summa anläggningstillgångar 6 778 464 7 801 287

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 229 722 181 157

Övriga fordringar 11 860 142 585

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 108 296 49 677

Summa kortfristiga fordringar 349 878 373 419

Kassa och bank 511 799 45 238

Summa omsättningstillgångar 861 677 418 657

SUMMA TILLGÅNGAR 7 640 141 8 219 944
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Balansräkning
Not 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Vid årets början -4 685 107 -3 627 495

Årets resultat 558 792 -1 057 612

Eget kapital vid räkenskapsårets slut -4 126 315 -4 685 107

Långfristiga skulder 8

Checkräkningskredit – 454 111

Skulder till kreditinstitut 8 676 331 9 183 351

Övriga långfristiga skulder – 32 865

Summa långfristiga skulder 8 676 331 9 670 327

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 537 876 673 836

Leverantörsskulder 71 626 270 314

Skatteskulder 13 214 47 350

Övriga skulder 514 335 505 461

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 953 074 1 737 763

Summa kortfristiga skulder 3 090 125 3 234 724

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 640 141 8 219 944
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Finansieringsanalys
2017

Tillförda medel
Resultat efter finansiella poster 558 792

+ Av- och nedskrivningar som belastat resultatet 596 639

± Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster –

Från årets verksamhet internt tillförda medel 1 155 431

Försäljning av anläggningstillgångar 450 000
Summa tillförda medel 1 605 431

Använda medel
Investering i materiella anläggningstillgångar -23 816

Minskning av långfristiga skulder -993 996
Summa använda medel -1 017 812

Förändring av rörelsekapitalet 587 619

Specifikation av 
rörelsekapitalförändring 
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga fordringar -23 541

Minskning(+)/ökning(-) av kortfristiga skulder 144 599

Minskning(-)/ökning(+) av likvida medel 466 561

Summa rörelsekapitalförändring 587 619
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Noter

Not 1 Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 
2016:10,Årsredovisning i mindre företag. Det är första året som årsredovisningen 
görs enligt detta allmänna råd. Beloppsmässigt har det ej inneburit några föränd-
ringar. Föregående års uppställning har redigerats till att följa BFNAR 2016:10.

Värderingsprinciper m m

Tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Fordringar
Fordringar upptages till belopp varmed de beräknas inflyta.

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i den ideella föreningen.
Medlemsavgifter intäktförs i den period avgiften avser.

Erhållna bidrag
Som bidrag räknas likvida medel som en förening erhåller från en bidragsgivare som
är ett offentligrättsligt organ. Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor
som innebär återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfylls.
Erhållna bidrag redovisas enligt Bokföringsnämndens anvisningar.
Ett bidrag intäktsredovisas i den period då bidraget utbetalas till föreningen. Om
bidraget är till för att täcka specifika kostnader sker intäktsredovisningen på sådant
sätt att intäkten ställs mot de kostander som bidraget är avsett att täcka.
Intäktsredovisning av ett villkorat bidrag sker endast när det med hög grad av sanno-
likhet kan bedömas att bidraget inte kommer att återkrävas.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad

ekonomisk livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader 100 år

Byggnadsinventarier och övriga anläggningar 10 år

Inventarier, verktyg och installationer 10 år

Not 2 Övriga rörelseintäkter 2017 2016

Sponsorintäkter 502 400 729 970

Hyresintäkter – 99 659

Färsäkringsersättning – 14 919

Övriga intäkter 74 535 1 129 974
Summa övriga rörelseintäkter 576 935 1 974 522
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Not 3 Externa kostnader
2017 2016

Direkta verksamhetskostnader 1 000 895 1 035 578

Fastighetskostnader 692 017 769 923

Övrigt 1 019 330 1 087 465

Summa externa kostnader 2 712 242 2 892 966

Not 4 Personal 2017 2016

Medelantalet anställda 12 12

Not 5 Exceptionella kostnader 2017 2016

Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar – -1 059 050

Not 6 Byggnader och mark 
Byggnadsinvent och övriga anläggningar ingår 2017-12-31 2016-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 19 285 699 19 102 765

Nyanskaffningar – 182 934

Avyttringar och utrangeringar -2 155 785 –

17 129 914 19 285 699

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början -10 750 517 -10 015 072

Avyttringar och utrangeringar 646 735 –

Årets avskrivning enligt plan -541 276 -735 445

-10 645 058 -10 750 517

Ackumulerade nedskrivningar

Vid årets början -1 059 050 –

Avyttringar och utrangeringar 1 059 050

Årets nedskrivningar – -1 059 050

– -1 059 050

Planenligt restvärde vid årets slut 6 484 856 7 476 132
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Not 7 Inventarier, verktyg o installationer
2017-12-31 2016-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 482 843 482 843

Nyanskaffningar 23 816 –

506 659 482 843

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början -157 688 -111 765

Årets avskrivning enligt plan -55 363 -45 923

-213 051 -157 688

Planenligt restvärde vid årets slut 293 608 325 155

Not 8 Långfristiga skulder
2017-12-31 2016-12-31

Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen 1 753 200 1 775 800

Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen 6 923 127 7 894 527

8 676 327 9 670 327

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 500 tsek.

Beträffande ställda säkerheter se not 9.

Not 9 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
2017-12-31 2016-12-31

Ställda säkerheter fär egna skulder

Fastighetsinteckningar 12 504 334 12 504 334
Övriga ställda säkerheter Inga Inga

Summa ställda säkerheter 12 504 334 12 504 334

Eventualförpliktelser Inga Inga










