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Verksamhetsberättelse 2018

1. Styrelsen 
Styrelsen har under verksamhetsåret 2018-19 haft följande sammansättning: 
Thomas Dahl, ordförande 
Stefan Brocker, vice ordförande 
Taus Wolfsberg, kassör 
Robert Samuelsson, ledamot 
Mikael Nilsson, ledamot 
Lars Rifve, ledamot 
Lena Dyfverman, ledamot

Helena Colliander, suppleant 
Tommy Randhem, suppleant 
Läs mer om styrelsens arbete nedan under punkt 3 (Ordförande har Ordet).  

2. Övriga förtroendeposter 
Valberedningen har under verksamhetsåret 2018-19 haft följande sammansättning: 
Mårten Wikforss, ordförande 
Bo Ahlbom 
Louise Karlsson 
Revisor har under räkenskapsåret 2018 varit Erik Modin, Förenade Revisorer. 

3. Ordförande har Ordet (styrelsen) 
Bäste medlem, 

Styrelsen i PTBK har under verksamhetsåret som gått, efter årsmötet 2018, haft nio styrelsemöten. Vidare 
har verkställande utskottet (VU) bestående av klubbchef, ordförande och vice ordförande eller den i styrelsen 
som haft mandat för aktuell fråga träffats ett antal gånger. VU:s frågor har mest handlat om organisation och 
personalfrågor. Klubbens marknadskommitté har träffats några gånger för att upprätthålla antalet samarbets-
partners, knyta nya till sig samt planera för de återkommande sponsorträffar klubben haft under året. Spon-
sorarbetet har varit bra men vi har inte lyckats attrahera nya sponsorer i den mängd eller takt vi önskat. Ny 
energi i Marknadskommittén behövs. 

Inför verksamhetsåret 2019 kommer många av de styrelseledamöter som varit verksamma i PTBK de senaste 
åren lämna sin poster. Ett stort tack för engagerat arbete. Ny välbehövlig energi kommer i form av nya leda-
möter och jag vill i detta ”ord” också önska ny ordförande och nya ledamöter lycka till.

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.
•	 att planera för och genomföra nödvändiga reparationer och underhållsåtgärder i anläggningen.

Under året har vi haft en del förändringar på personalsidan. Mats Willenhag, tävlingsansvarig tennis, har 
minskat antalet timmar och lägger idag mer tid på Tennismagasinet. Glädjande nog har vi fortsatt samarbete 
med Mats som gör ett strålande arbete på banan med våra tennisspelare. 

Efter bred annonsering och noggrann utvärdering har vi anställt Pontus Larsson som ny ansvarig för tennisens 
tävlingsverksamhet. Pontus har med sin gedigna erfarenhet tillfört klubben den kompetens som behövs för 
att långsiktigt utveckla vår tennisutbildning. Välkommen Pontus!!!  

Under året har också Laurent Blot slutat på tennissidan och vi tackar honom för hans insatser. Tillkommit har 
Ludvig Kylefors gjort inom tennisen samt Johan Andreasson inom badmintonen. Vi tackar också Mattias Borg 
som flyttade till Stockholm under sommaren efter ett fint arbete inom badmintonen 2017-18.

På servicesidan har vi förstärkt med Christina Hedlund som är ett välkommet inslag i vår reception och tillför 
glädje, vänlighet och ordning. Välkommen Christina!!

Sportsligt så gör vårt A-lag i badminton strålande ifrån sig och är i SM-slutspel i skrivande stund. Målsättning-
en är därmed redan uppnådd för vårt Badmintonlag, men i slutspel kan allt hända (gammal användbar sport-
klyscha). Badmintonligaevenemangen har varit väl genomförda av Badmintonsektionen med många frivilliga 
insatser från medlemmar. Ett stort tack till alla som engagerat sig. Badmintonligan har varit en publiksuccé 
och härliga tillställningar.



Herrlaget i tennis gick planenligt upp i division 
1 och Damernas A-lag placerade sig i mitten av 
division 1 (klubbens första säsong i division 1 
någonsin). Bra gjort och med de fina insatserna 
ligger vi väl i linje med klubbens målsättning att nå 
Elitserien för herrar och damer 2021. Klubben har 
under året ökat antalet lag i tävlingsserier på både 
tennis- och badmintonsidan vilket är kul. Lagen 
håller bra klass och placerar sig i respektive series 
övre del. 

Utmaningar sportsligt under kommande år är nu 
att få mer spelare från tennisskolan att vilja tävla 
och slå sig in i tävlingsgruppen. 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 IGEN!!!. Bra gjort!

Med Pontus vid tennisrodret ser vi redan hur fler spelare kommer till tävlingsverksamheten. På torsdagar 
gästas vi av Klein Players som har sin träning för de bästa ungdomsspelarna i regionen. Vår förhoppning är att 
Klein Players skall inspirera vår egna tävlingsungdomar, och att vi snart har egna spelare i den gruppen.

Vuxentennisen och vuxenbadmintonen har under vuxit året. Det finns ytterligare potential i denna 
verksamhet och jag upplever att vi nu är redo för ytterligare steg i denna gren.

Klubbens ansträngda ekonomi har varit en följetong under flera år. Det är därför återigen glädjande att med-
dela att klubbens skuldbörda minskar, och att vi trots fördyringar inom badmintonsektionen, och förbätt-
ringsinsatser i anläggningen även i år gör ett positivt resultat.

Vad beträffar anläggningen så har läckaget i taket ökat vilket gjort bana 3 ospelbar till och från. Det gör att 
det trettioåriga taket nu måste bytas. Förberedelser för att kunna genomföra takomläggning pågår. På styrel-
sens uppdrag har det också tagits fram ett förslag på hur en mindre utbyggnad och ombyggnad skulle kunna 
bidra till en bättre anläggning. 

Samarbetet med övriga klubbar i området om att utveckla Påvelunds idrottsområde går bra både vad avser 
sportsligt utbyte och utbyggnad av området. Under 2018 erhöll klubbarna en markreservation från Göte-
borgs Stad med uppdrag att liera sig med en fastighetsutvecklare och ta fram ett förslag på bostäder, skolor 
och idrottsanläggningar. Arbetet pågår för högtryck och en markanvisning och en planstart är att vänta under 
2019. Arbetet pågår under arbetsnamnet ”Idrotts Center West ”.

Vill passa på att tacka alla medlemmar, engagerade föräldrar, spelare och personal för dessa år som jag haft 
Ert förtroende att vara PTBK:s ordförande. Jag vill också önska Klubben Lycka Till !!!

Det ser ljust ut för PTBK !!!

Thomas Dahl, avgående  ordförande PTBK

4. Klubbchefen har Ordet (personalen) 
Som klubbchef anställdes undertecknad 1 augusti, 2016, och efter mer än två och ett halvt år i klubben så 
fortsätter jag att imponeras över 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 för både tennisen och badminto-
nen i samarbetet/utbytet mellan dessa två idrotter. Verksamhetsansvariga inom de båda idrotterna har bra 
inblick i varandras verksamheter där samarbete sker, men med takten som respektive idrott också ökar så 
måste fokus vara i första hand på tennis respektive badminton. 
 
Personalen hade, precis som tidigare år, en tvådagarskonferens i augusti där vi arbetade igenom en verksam-
hetsplan inför 2019. Grunden i verksamhetsplanen bygger på den vision, verksamhetsidé och ledstjärnor som 
vi tillsammans inom styrelse, personal och medlemmar arbetade fram hösten 2016 och som klubbades på 
årsmötet 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 Pontus Larsson, Vuxentennis under ledning av Theodor Ström och Bad-
minton (badmintonskola, tävlingsbadminton, vuxenbadminton) under ledning av Asger Madsen.  

Badmintonligalaget inför seriematch



Förutom dessa verksamhetsområden så har jag och personalen haft förmånen att ha bra stöttning från styrel-
sen kring marknad, kommunikation, anläggning, personal och ekonomi.  
Vi har 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 framförallt vuxna. Från årsskiftet har 
vi ändrat så att ”privatträning” nu antingen sker via Hülya eller via klubben av klubbens egna tränare.  

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 1 100 medlemmar i slutet av 2018 
varav cirka 850 medlemmar inom tennis och cirka 250 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 där våra nya badmintonmatta och nya LED-rör i tennis- och 
badmintonhallarna kan nämnas. Stort tack till BJC Group, Erlandsson Bygg, Västra Götalands Idrottsförbund 
och Idrott- och Föreningsförvaltningen i Göteborgs Stad som var med och delfinansierade badmintonmattan. 
Den stora ”knäckfrågan” framöver, och helst i år, är att byta taket i badmintonhallen samt över tennisbanorna 
3, 4 och 5. Vi kommer att behöva öka våra lån, vilket för några år sedan hade varit en omöjlighet då klubben 
hade för svag ekonomi. Men med amorteringar på 500-600 tkr senaste två åren och positiva resultat på cirka 
500 tkr så har vi nu en ekonomi i balans.   
 
För egen del har mer av tiden under 2018 jämfört med 2017 gått åt till den sportsliga delen då vi bland annat 
har anställt Pontus Larsson som ny ansvarig för tävlingstennisen och där Asger Madsen, vår badmintonguru, 
har tagit vårt A-lag upp till Badmintonligan med de större arrangemang som krävs där jämfört med division 1. 
Idrotten är ju grunden i PTBK, men anläggning och ekonomi får definitivt inte glömmas bort. 
 
Å personalens vägnar tackar vi medlemmarna för detta året och med förhoppning om ett positivt 2019.  
 
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 ungdomar i när-
området. Medlemsantalet i Tennisskolan pendlar mellan 460 – 480 juniorer som tränas av 18 ordinarie träna-
re. Intresset för att spela tennis mer än 1 timma/vecka är väldigt stort, cirka 150 juniorer i Tennisskolan tränar 
mer än 1 timma/vecka och fler står på kö för att träna mer. Intresset för att tävla i tennis fortsätter också att 
öka bland våra medlemmar och det visar sig främst på deltagarlistan i Lilla Klubbtouren där PTBK fortsätter 
att vara den främsta klubben inom Göteborgsregionen med flest deltagare både under vår- och hösttermi-
nen.  Ett 20-tal spelare (både tjejer och killar) från Tennisskolan representerade PTBK i Göteborgsserien inom-
hus och utomhus. Tennisskolan slussade vid terminsskiftet vår/höst vidare sex spelare till Tävlingsgruppen. 
Tennisskolan fortsätter att ha ett högt tryck på intresseanmälningar med över 100 barn och ungdomar som 
står i kö för att komma med i verksamheten.

Jonas Bang, verksamhetsansvarig tennisskolan 

Tävlingsgrupp tennis

Inför 2018 tog klubben ett beslut om inriktning på 
tävlingsverksamheten, vilket medförde en ökad sats-
ning på representationslagen. Detta gjorde att her-
rarnas A-lag lyckades vinna division två och damerna 
klarade sitt kontrakt i division ett. Herrlaget bestod 
av tidigare elitspelare såsom Robert Samuelsson och 
Jonathan Greczula men även av yngre spelare såsom 
Anton Hedlund och Måns Dahlberg. Damlaget hade 
också tidigare elitseriespelare med i laget som Linda 
Åkvist och Ajla Behram samt äldre juniorer.

Bland juniorerna har framförallt Måns Dahlberg ut-
märkt sig med nationellt och internationellt gångba- Fr.v. Måns Dahlberg och hans landslagskamrater



ra resultat. Bland annat med finalplatser i singel 
och vinster i dubbel på den internationella juni-
ortouren. Det innebär att Måns avslutade året 
bland de 300 bästa juniorerna i världen trots att 
han är två år ung. 

Dessutom har de allra yngsta av våra tävling-
sjuniorer hävdat sig mycket väl på regionala 
tävlingar och några har även deltagit i världens 
största inomhustävling för juniorer, SALK-Open i 
Stockholm.

Förutom olika tävlingar och seriespel hade klub-
ben ett väldigt populärt träningsläger i Båstad 
under några soliga dagar i maj med bra uppslut-
ning av juniorer. Ledare för lägret var Mats Willenhag och Laurent Blot. 
På onsdagar och söndagar har H35- och H45-lagen haft träning tillsammans med äldre juniorer och nyss ”fyll-
da” juniorer. H35-laget ligger i division 1 och H45-laget ligger i division 3. Stark sammanhållande kraft för våra 
veteranlag är spelande lagledaren Joakim Palmertz. 

Mats Willenhag, verksamhetsansvarig tävlingsgrupp tennis

Vuxentennis

Frukosttennis
Intresset för frukosttennisen har minskat något under 2018. Det är inget alarmerande då många av deltagar-
na har bytt till våra vuxenkurser eller andra aktiviteter som klubben erbjuder. 

Vuxenkurser
Våra populära vuxenkurser på helger och kvällstid är så gott som fullbelagda och vi har ökat antalet kurser på 
dagtid och samt även startat nya grupper på tisdagkvällar. 

Företagstennis 
Under det gångna året har vi fortsatt med företagstennis på dagtid och det har blivit ett populärt koncept där 
antalet företag har ökat. 

Hawkeyes
Hawkeyes är namnet på vår populära träningsgrupp som spelar på luncher och morgnar och det är den del av 
vuxenverksamheten som ökar klart mest under 2018. Från 10 till 25 fasta deltagare. 

Intensivkurser 
Under året arrangerades ett flertal intensivkurser.
 
Internserie
Efterfrågan av att träna matchspel gjorde att vi startade seriespel på söndagskvällar under våren samt även 
ett seriespel på grus under utesäsongen som båda blev uppskattade aktiviteter.

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. 

Damsektionen har en intern Damdubbelserie. Segrare i de olika grupperna höstterminen 2018 blev:
Grupp 1 Anna-Lena Fredriksson/Annakarin Wolfsberg
Grupp 2 Jenny Björsne/Liselotte Bengtsson
Grupp 3 Mia Jehander/Charlotta Jacobsson

Damsektionen deltar även i seriespel mot andra klubbar. Vi har för närvarande med två lag i Svenska Tennis-
serierna (D40 och D50) samt två lag i Göteborgs Damdubbelserie. 

Aktuell ställning för de olika lagen är:

D40: Vårt lag ligger sist i division 1 (som nykomling). 
D50: Vårt lag ligger tvåa i division 2.

Tennisens tävlingsgrupp på Båstadläger



Damdubbelserien:
Påvelund lag 2 ligger trea i Grundserie A (8 lag i gruppen)
Påvelund lag 1 ligger tvåa i Grundserie B (8 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 2018 arrangerades en tennisresa till Toscana med ett 10-tal deltagare. För arrangemanget stod herr-
sektionens Bo Ahlbom och Tommy Randhem. 
 
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.  Vi har en fördelning på 38 % 
kvinnor och 62 % män i Badmintonsektionen. RF:s målsättning är 40/60. Vi har under 2018 utbildat 14 täv-
lingsspelare till tränare inom Badminton Swedens utbildningsutbud. 

Badmintonskolan (6-15 år)

PTBK har haft en ökning från 160 medlem-
mar HT 2017 till 200 medlemmar HT 2018. 
Många medlemmar har ökat sin träningsvo-
lym från en gång till flera gånger i veckan, 
vilket gör att medlemmarna stannar kvar i 
verksamheten och oftast börjar tävla i nybör-
jartävlingar. 

Vi har arrangerat en klubbresa till Falköping 
och deras tävling ”Falanslaget” på våren 
och arrangerat våra årliga tävlingar ”Ferm & 
Persson Cup” på våren och ”Grundslaget” på 
hösten. Vi har dessutom deltagit i Västra Gö-
talands lagtävling ”Rookie Cup” för nybörjare 
med alla övriga klubbar i distriktet. Vi har 
erbjudit läger på alla lov och skapar därmed 
en helårsverksamhet som en av få klubbar i landet. Vi har idag en av Sveriges största och mest expanderande 
verksamheter inom Badmintonskolaverksamheten. Detta vill vi fortsätta att utveckla.

Vi är en av få klubbar som erbjuder upp till två-tre timmars träning på veckobasis för nybörjare. Deltagaran-
talet på dessa kurser ligger mellan 18–24 elever och med tillgång till sex banor har vi 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, Johan Andreasson 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 50 till 60 spelare från 2017 till 2018 vilket skapar en solid basis för framtiden inom klubben. Vi är därmed 
en av de stora klubbarna i hela Syd- och Västsverige på tävlingssidan. Det fortfarande intensiva engagemang-
et 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 spela många tävlingar runtom i Sverige och presterat mycket bra 
och vunnit många titlar. Flera av våra spelare har därmed igen blivit uttagna till regionsläger och Svenska Cu-

Badmintonskola



pen som spelas årligen i Uppsala som baseras på deras placering på Sverigerankingen. Klubben har tre spela-
re på Badmintongymnasiet Hvitfeldska. 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. Vi har i den bästa täv-
lingsgruppen en fördelning på 50/50 vad angår kvinnor och män. Detta skapar en fin grund för vår framtid.

Under hösten fick vi också en mycket fin prestation 
av Rickard Nilsson, 19 år, som internationellt deltar 
i Parabadminton. Rickard, som har ett EM-silver 
från 2016, vann igen silver på EM i 2018 och konso-
liderade sin position som den andra bästa spelare 
i Europa. Rickard var i slutet av 2018 nummer 6 på 
världsrankingen i sin klass SL 4 som baseras på hans 
fina internationella resultat under 2017 och 2018. 
Rickard är nu igång med att kvalificera sig för Para-OS 
i Tokyo2020. Det blir spännande och roligt att följa. 
Lycka till!

I augusti fick vi en ny tillgång av Johan Andreasson. 
Johan blev anställd för att ta hand om Badmintonsko-
lan och träningarna. Det har verkligen gått bra och vi 
har sett en markant ökning av medlemmar och in-
tresse för badminton. En mycket positiv tillgång!

Vi fick flera medaljer i Senior-SM i februari 2018. Silver i HD genom Mattias Borg/Magnus Sahlberg och ett 
brons i MXD genom Magnus Sahlberg. Mycket bra prestation av båda.

Vi hade fyra lag med i seriesystemet under hösten, säsongen 2018/19. Vårt förstalag vann division 1 under 
våren 2018 och spelade Play off under försommaren och vann denna och kvalificerade sig till Badmintonli-
gan. Ett stort grattis till alla deltagande spelare i detta lag – bra jobbat! 

I Badmintonligan deltar de bästa lagen i Sverige. Under hösten har egna spelare som Lina Nilsson, Stina 
Caspersson, Mattias Borg och Magnus Sahlberg spelat med i laget. Vi förväntar att egna spelare som Alexan-
der Landberg och Leo Woxberg kommer att vara en del av förstalaget i säsongen 2019/2020. Vi började att 
delta i seriespelet för 4,5 år sedan och vi ser att detta är en mycket viktig del i att ”binda klubben samman”. 
Förstalaget är för närvarande i semifinalen i Badmintonligan och vi hoppas på en final den 13 april i Uppsala 
IFU Arenan.

Våra övriga lag ligger bra till avancemang för i sina serier. Bra jobbat alla PTBKare!

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 torsdagar klockan 19–20. Det har varit roliga och utvecklande träningar med i genomsnitt 20 deltagare på 
tisdagarna och 8 deltagare under HT18. Vi jobbar vidare med att utveckla konceptet, då intresset har utveck-
lats mycket positivt.

Tränare: Asger Madsen 

Asger Madsen, verksamhetsansvarig vuxenbadminton

7. Verksamheten i siffor 
Årsredovisningen se nedan. 

Rickard Nilsson satsar mot Tokyo 2020
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Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Påvelund Tennis & Badmintonklubb är en ideell förening som sedan 1983 bedriver
tennis- och badmintonverksamhet i västra Göteborg.

Föreningens säte är Göteborg.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Ökad aktivitet och därmed ökade intäkter är ett resultat av föreningens medlemmar 
och ledningens engagemang.
Intäkterna har ökat med cirka 1 msek jämfört med 2017.
2018 års intäkter inkluderar en extraordinär intäkt om 330 tsek. 
Personalkostnader har ökat med cirka 730 tsek jämfört med år 2017.
Övriga externa kostnader och avskrivningar av de materiella anläggningstillgångarna
har ökat i takt med den ökade aktiviteten. Dock inkluderar övriga externa kostnader
extraordinära kostnader för gamla vattenavgifter, felinbetalda pensionsavgifter, 
ljusrör och extra elarbeten etc om cirka 350-400 tsek. Resultatet för den 
underliggande driften är cirka 500 tsek (rensat för extraordinära intäkter och 
kostnader) och är i nivå med föregående år.
Under 2019 planeras byte av tak i badmintonhallen och tennishallen bana 3, 4, 5.
Bidrag kommer att sökas från kommunen samt en diskussion med banken om 
ökning av banklån kommer att ske.

Flerårsöversikt 2018 2017 2016 2015
Belopp i tsek

Rörelsens intäkter 10 426 9 402 8 596 7 846
Huvudkostnader -9 859 -8 722 -9 497 -7 599
Årets resultat 447 559 -1 058 -1 186
Eget kapital -3 679 -4 126 -4 685 -3 627
Soliditet* – – – –
* Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen

Eget kapital
Det negativa egna kapitalet uppgår efter årets vinst på 446 879 till 3 679 436.
Styrelsen föreslår 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 2018 2017

Rörelsens intäkter

Medlemsavgifter 314 995 298 540
Nettoomsättning 8 390 147 7 792 875
Bidrag 987 330 733 726
Övriga rörelseintäkter 2 733 810 576 935
Summa rörelseintäkter 10 426 282 9 402 076

Rörelsens kostnader

Externa kostnader 3 -3 071 681 -2 712 242
Personalkostnader 4 -6 145 936 -5 412 824
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
anläggningstillgångar 5 -641 884 -596 639
Summa rörelsekostnader -9 859 501 -8 721 705
Rörelseresultat 566 781 680 371

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter – 13 175
Räntekostnader -119 902 -134 754
Summa finansiella poster -119 902 -121 579
Resultat efter finansiella poster 446 879 558 792

Resultat före skatt 446 879 558 792

Skatt på årets resultat – –

Årets resultat 446 879 558 792
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Balansräkning
Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 6 6 124 569 6 484 856
Inventarier, verktyg och installationer 7 238 245 293 608

6 362 814 6 778 464

Summa anläggningstillgångar 6 362 814 6 778 464

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 364 395 229 722
Övriga fordringar 415 11 860
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 154 995 108 296
Summa kortfristiga fordringar 519 805 349 878

Kassa och bank 326 166 511 799

Summa omsättningstillgångar 845 971 861 677

SUMMA TILLGÅNGAR 7 208 785 7 640 141
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Balansräkning
Not 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Vid årets början -4 126 315 -4 685 107
Årets resultat 446 879 558 792
Eget kapital vid räkenskapsårets slut -3 679 436 -4 126 315

Långfristiga skulder 8

Checkräkningskredit – –
Skulder till kreditinstitut 8 420 650 8 676 331

Summa långfristiga skulder 8 420 650 8 676 331

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 255 675 537 876
Leverantörsskulder 263 284 71 626
Skatteskulder 44 019 13 214
Övriga skulder 235 028 514 335
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 669 565 1 953 074
Summa kortfristiga skulder 2 467 571 3 090 125

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 208 785 7 640 141
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Finansieringsanalys
2018 2017

Tillförda medel
Resultat efter finansiella poster 446 879 558 792
+ Av- och nedskrivningar som belastat resultatet 641 884 596 639
± Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster – –
Från årets verksamhet internt tillförda medel 1 088 763 1 155 431

Försäljning av anläggningstillgångar – 450 000
Summa tillförda medel 1 088 763 1 605 431

Använda medel
Investering i materiella anläggningstillgångar -226 234 -23 816
Minskning av långfristiga skulder -255 681 -993 996
Summa använda medel -481 915 -1 017 812
Förändring av rörelsekapitalet 606 848 587 619

Specifikation av 
rörelsekapitalförändring 
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga fordringar 109 927 -23 541
Minskning(+)/ökning(-) av kortfristiga skulder 627 885 144 599
Minskning(-)/ökning(+) av likvida medel -185 633 466 561
Summa rörelsekapitalförändring 552 179 587 619
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Noter

Not 1 Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 
2016:10,Årsredovisning i mindre företag.

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 2018 2017

Sponsorintäkter 274 000 502 400
Efterskänkt lån 330 000 –
Försäkringsersättning 57 039 –
Övriga intäkter 72 771 74 535
Summa övriga rörelseintäkter 733 810 576 935
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Not 3 Externa kostnader
2018 2017

Direkta verksamhetskostnader 1 508 814 1 000 895
Fastighetskostnader 925 836 692 017
Övrigt 637 031 1 019 330
Summa externa kostnader 3 071 681 2 712 242

Not 4 Personal 2018 2017

Medelantalet anställda 12 12

Not 5 Byggnader och mark 
Byggnadsinvent och övriga anläggningar ingår 2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 17 129 914 19 285 699
Nyanskaffningar 226 234 –
Avyttringar och utrangeringar – -2 155 785

17 356 148 17 129 914
Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början -10 645 058 -10 750 517
Avyttringar och utrangeringar – 646 735
Årets avskrivning enligt plan -586 521 -541 276

-11 231 579 -10 645 058

Ackumulerade nedskrivningar

Vid årets början – -1 059 050
Avyttringar och utrangeringar – 1 059 050

– –
Planenligt restvärde vid årets slut 6 124 569 6 484 856
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Not 6 Inventarier, verktyg o installationer
2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 506 659 482 843
Nyanskaffningar 23 816

506 659 506 659

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början -213 051 -157 688
Årets avskrivning enligt plan -55 363 -55 363

-268 414 -213 051
Planenligt restvärde vid årets slut 238 245 293 608

Not 7 Långfristiga skulder
2018-12-31 2017-12-31

Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen 1 022 700 1 753 200
Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen 7 397 950 6 923 127

8 420 650 8 676 327
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 500 tsek.

Beträffande ställda säkerheter se not 8.

Not 8 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
2018-12-31 2017-12-31

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










