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Inkomna motioner inför NPTK Årsmöte 19 September 2022 
 
 
Styrelsen har fått in totalt 28 motioner. 
Motionerna finns alla utlagda på NPTKs hemsida. 
Då ett antal motioner är identiska och/eller behandlar samma fråga har Styrelsen valt att svara 
på dessa i samlad form, och tydligt visa avsändare. 
Det som kommit in är både frågor till Styrelsen och motioner för ställningstagande, vilket är i 
enlighet med stadgarna. Styrelsen har gjort en bedömning av karaktären i varje enskilt fall för 
att kunna svara adekvat. 
 
 
Motion 1 från    Johan Ewetz, Jan Gertoft 
 
Johan Ewetz: 
Jag antar att detaljplanering av nya hallen år på gång. Föreslår att man på lämplig yta ordnar 
bild- och text collage som beskriver klubbens historia, framgångsrikaste spelarna, 
hedersmedlemmar mm. 
 
Jan Gertoft: 
Föreslår att man på lämplig yta i nya hallen, ordnar bild- och text collage som 
beskriver klubbens historia, framgångsrikaste spelarna, hedersmedlemmar mm. 
 
Styrelsens svar: 
Styrelsen tycker att det är en bra idé som kommer att framföras i god tid när själva 
inredningsarbetet kommer att börja för den nya hallen under nästa år. 
Klubbkommittén kommer att samordna arbetet med inredningsdetaljer och säkerställa 
enhetlighet i inredning. Detta förslag kommer därför att överlämnas till Klubbkommittén. 
 
Styrelsen anser inte att detta förslag är av motionskaraktär och avstår därför från att bifalla 
eller avslå, men förslaget är välkommet. 
 
 
Motion 2 från    Jan Gertoft 
 
Det bör finnas en stor NPTK skylt på på kortsidan mot motorvägen 
 
Styrelsens svar: 
Styrelsen håller med om att det vore bra med ytterligare en form av NPTK skylt. Alla skyltar 
som sätts upp på hallen kräver formellt bygglov på detaljnivå, inklusive detaljerad 
utformning av varje skylt.  Kortväggen mot motorvägen har tidigare beslutats att dedikeras 
till reklamskyltar. Styrelsen föreslår att vi fortsatt har det för att generera intäkter till 
klubben. Vidare har bygglov precis erhållits för en specifik utformning. som omfattar 
reklamskyltar. Kalendertid för att erhålla detta bygglov har varit ca 5 månader.  
Styrelsen har för avsikt att se över möjligheten att kunna ha en NPTK skylt på långsidan så 
småningom. 
 
Därav föreslår Styrelsen att denna motion avslås. 
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Motion 3  Angående privatträning från Johan Ewetz, Jan Gertoft, Anders Svensson 
 
Johan Ewetz: 
Trenden verkar vara att styra upp privatträning, och på flera andra klubbar finns nu 
begränsningar, el förbud, i hur många privatlektioner heltidsanställda tränare får ha. 
Privatträning läggs istället på timtränarna eller andra godkända tränare så att 
sidoverksamheten inte riskerar att inkräkta på ordinarie arbete. 
Hur resonerar vår styrelse i dessa frågor? 
 
Jan Gertoft: 
På flera andra klubbar finns begränsningar, el tom förbud, i hur många privatlektioner 
heltidsanställda tränare får ha. Detta för att sidoverksamheten inte ska gå ut över ordinarie 
arbete.  
Vad jag förstått har NPTK inga sådana begränsningar. Ser styrelsen ingen risk med detta? 
 
All privatträning bör ske via bokning på Matchi.se där det skall framgå vilka klubbtränare 
som finns att tillgå, vad det kostar, hur många spelare tränaren tar emot. 
 
Anders Svensson: 
De flesta andra jämförbara klubbar har väl genomarbetade regler för hur privatträningen skall 
fungera gällande banbokning, betalning mm. 
Jag föreslår att styrelsen redovisar de regler som gäller för NPTK och att de sedan läggs ut på 
hemsidan. 
 
Styrelsens svar: 
Styrelsen har under våren haft en genomgång av upplägget för privatträning och infört en 
policy som träder i kraft hösten 2022. Bland annat ska de tränare som klubben godkänner 
vara godkända för F-skatt. Tränare bokar själva tid i Matchi och betalar för banan. 
Privatträning bokas direkt med tränare, då NPTK som klubb inte erbjuder privatträning. 
Därför kan det inte bokas på Matchi. 
  
Motionen anses därmed besvarad. 
 
 
Motion 4   från   Johan Ewetz, Jan Gertoft (identisk text inkommit) 
 
Samtliga heltidsanställda tränare och klubbchef är manliga. Jag tycker det är 
synd att det saknas kvinnlig(a) tränare. Har klubben någon ambition att ändra 
på detta? Nu är det väl lättare sagt än gjort eftersom man har de anställda 
man har, men jag vill ändå fråga. 
 
Styrelsens svar: 
Styrelsen håller med om att det är önskvärt med en mer jämnställd personaluppsättning. 
Det var f.ö. ett uttalat mål att försöka hitta en kvinnlig efterträdare till Elisabeth Lovisin. 
Under det intensiva sökarbetet som genomfördes har några tilltänkta kvinnliga personer fått 
frågan men desvärre avböjt. 
Det är fortsatt Klubbens ambition att öka jämnställdheten i tränarstaben. 
 
Styrelsen anser inte att denna punkt är av motionskaraktär och avstår därför från att bifalla 
eller avslå men besvarar frågan. 
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Motion 5 från   Johan Ewetz, Jan Gertoft (identisk text inkommit) 
 
Klubben har på Instagram mottot ”en mellanstor tennisklubb med en småklubbs atmosfär och 
en storklubbs framgångar”. 
Vad innebär ”en storklubbs framgångar” i detta sammanhang? 
 
Styrelsens svar: 
”En storklubbs framgångar” innebär att vi skall vara representerade i minst Div-1 för både 
Damer och Herrar d.v.s. inom ramen för svensk elittennis. 
 
Styrelsen anser inte att denna punkt är av motionskaraktär och avstår därför från att bifalla 
eller avslå men besvarar frågan. 
 
 
Motion 6  från   Jan Gertoft 
 
Nu när Covid bedarrat så föreslår jag att toaletten på övervåningen i klubbhuset öppnas upp 
för spelare och gäster. 
 
Styrelsens svar: 
Smittspridningen av Covid är fortsatt hög även om den ser ut att avta en aning. Samtidigt 
visar Folkhälsomyndighetens senaste scenarier att smittspridningen väntas öka under hösten. 
Även om scenarierna är osäkra pekar myndigheten på en möjlig smittotopp i slutet av 
september. Samtidigt har vi lärt oss, i projektet kring den nya hallen, att personal i ett Café 
måste ha en separat toalett. 
 
Därav föreslår Styrelsen att denna motion avslås. 
 
 
Motion 7  från  Jan Gertoft 
 
Slutför alla kvarstående arbeten utanför den provisoriska hallen 
- laga asfalthål 
- ta bort byggstaketet 
- återställ grus och betongplattorna längs östra och norra hallväggarna 
- montera moped- och cykelställ 
- montera e-laddningsstolpar 
 
Styrelsens svar: 

Kommunen har ansvar för flertalet punkter ovan. Styrelsen ”ligger på” kommunen om att 
återställa betongplattorna efter nya el-installationen till hallen och bodarna samt forsla bort 
byggnadsstaketen 

På grund av den rådande ekonomiska situationen i klubben kommer inte övriga punkter ovan 
som skulle innebära ytterligare kostnader att prioriteras under innevarande verksamhetsår.  

Därav föreslår Styrelsen att denna motion avslås. 
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Motion 8 från   Jörgen Olsson, Andreas Ternström 
 
Under sommaren 2022 har vi noterat att det saknas rutiner för det löpande underhållet av 
banorna på Näsaäng, varför vi här presenterar ett förslag till hur vi skulle underhållet skulle 
kunna utvecklas: 
En grupp på 4 personer som mestadels befinner sig i Näsaängs närhet under sommaren ges 
mandat att ansvara för underhållet av banor och dess närhet. Till gruppens förfogande anställs 
en ”sommarungdom” från kommunen samt en budget för att arbetet skall kunna utföras. 
Gruppens ansvar skulle förslagsvis omfatta följande: 
- Banorna kontinuerligt hålls vattnade och grusade samt fria från ogräs. 
- Papperskorgar på banorna töms så att de kan användas på avsett sätt. 
- Gräsmattor runt tennisbanor och gemensamma ytor hålls klippta. 
- Åskådarbänkar hålls hela och rena. 
- Banorna blir låsta på kvällen. 
- Banorna blir avstängda då spel inte kan ske på dem, samt hjälper till att återställa banorna 
efter omfattande regn. 
 
Styrelsens svar: 
Styrelsen ser detta som ett bra förslag och efter samspråk med Jörgen och Andreas har 
styrelsen följande förslag: 
Jörgen blir medlem i anläggningskommittén med ansvar för underhållet av Näsaäng. 
Jörgen och anläggningskommittén ordförande arbetar fram en plan samt en budget för 
underhållet. Gruppen består av utvalda personer i anläggningskommittén. 
 
Därav föreslår Styrelsen att denna motion bifalles. 
 
 
Motion 9 från Anders Svensson 
 
Föreningsdemokrati 
Jag förutsätter att styrelse och klubbledning önskar en bra dialog med medlemmarna och 
gärna tar emot idéer och förslag. Detta är av yttersta vikt för föreningsdemokratin och bidrar 
till att utveckla och förbättra klubbens verksamhet. 

- Det är drygt 10 år sedan NPTK gjorde en medlemsundersökning, något som ofta görs 
regelbundet i andra klubbar. En undersökning är ett viktigt instrument för ledning och 
styrelse att få reda på hur medlemmarna upplever sin klubb och vilka korrigeringar 
och förändringar som kan behöva göras. 

Jag föreslår att en medlemsundersökning görs under innevarande verksamhetsår. 
 

b. På förra årsmötet bifölls min motion om att upprätta en sk Gästbok på hemsidan. 
Enligt uppgift skall den nu ersättas med regelbundna dialogmöten. 

Jag föreslår att styrelsen redogör för sina tankar gällande nedläggningen av Gästboken och 
hur de kommande dialogmötena skall fungera. 
 
Styrelsens svar: 

a. Styrelsen har planerat att genomföra en medlemsundersökning som en del av arbetet 
med att utveckla verksamheten vidare, se Verksamhetsplanen. 
 

b. Styrelsen har beslutat att ta bort gästboken från hemsidan då intresset varit mycket 
begränsat. Istället föreslår Styrelsen att ha dialog via regelbundna dialogmöten där 
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frågor och synpunkter kan lämnas. Dialogmöten sker utöver årsmötet. Det första 
mötet föreslås hållas efter avslutat KM i mitten på januari 2023. 

 
Styrelsen anser inte att dessa punkter är av motionskaraktär och avstår därför från att bifalla 
eller avslå men besvarar frågorna. 
 
 
Motion 10 angående NäsaÄng från   Jan Gerthof, Anders Svensson 
 
Jan Gerthof: 
Lägg ut driften av Näsaängs café och grönområdet på extern utförare. 
 
Anders Svensson: 
På förra årsmötet diskuterades den bristfälliga skötseln av Näsaäng. Då utlovades väsentliga 
förbättringar inför sommaren 2022 men inga förbättringar har skett. Så här kan det inte 
fortsätta år efter år. 
Jag föreslår att en speciell Näsaängs kommitté bildas med eget ansvar och egen budget. 
  
Styrelsens svar: 
  

a) Styrelsen ser inga fördelar med at lägga ut drift av café och skötsel av grönområden 
på extern utförare. Vi har tidigare försökt att hitta externa utförare för caféet, men det 
har inte lyckats, då omsättning och säsongens längd inte är tillräckliga för att göra 
det attraktivt. Men om klubben skulle få ett konkret och intressant anbud kommer 
styrelsen förstås att värdera det. Angående skötsel av grönområden, så är det inte 
ekonomiskt möjligt för klubben att betala för. Styrelsen informerar att det pågår 
kontakt med Täby Kommun om gallring av träd och buskar likt det som gjorts på 
kommunens mark längs stranden nedanför Näsaäng. 

b) Se svar på motion 8 
 
Därav yrkar Styrelsen avslag på punkt (a). 
Angående (b) hänvisas till motion 8, som styrelsen bifaller. 
 
 
Motion 11 från   Anders Svensson 
 
Synliga bokningar i Matchi 
Matchi systemet erbjuder val mellan att visa eller inte visa namnen på de som bokat och de 
blockeringar av tider som klubben gör för olika aktiviteter. Sedan NPTK införde Matchi för 
3-4 år sedan har detta varit synligt både gällande bokningar på Näsaäng och i den gamla 
hallen. När bokningen öppnade för tälthallen förra hösten togs den möjligheten bort och det 
har tyvärr också gällt för Näsaäng i sommar. En anledning till detta skulle enligt uppgift vara 
att det finns folk som inte vill visa sitt namn öppet i systemet. Det kan dock inte vara ett 
problem för önskar man inte visa sitt namn är det bara att kryssa i en ruta i samband med 
bokningen. 
Jag föreslår att styrelsen återinför öppenhet i Matchi systemet. 
 
Styrelsens svar: 
De flesta klubbar som använder Matchi visar inte namn på de som bokat av integritetsskäl. 
Matchi har informerat att av 1700 anslutna föreningar så är det färre än 10 som visar namn. 
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Matchi rekommenderar att inte visa namn utifrån känslighet och GDPR och överlåter därför 
till föreningen att ta helt eget ansvar om namn ska visas.  
NPTK kommer fortsätta med nuvarande struktur att inte visa namn men styrelsen kommer 
titta på frågan igen i samband med att den nya tennishallen tas i bruk om det finns anledning 
att ändra struktur.  
 
Därav föreslår Styrelsen att denna motion avslås. 
 
 
Motion 12 från   Anders Svensson 
 
Medlemsantal 
NPTK var en av Sveriges största klubbar i många år. När andra klubbar växt har NPTK 
stagnerat med ett medlemsantal på drygt 1000 och tillhör inte längre topp 10 i Stockholm. 
Året före branden var vi nr 12 och förra året nr 15. 
Jag föreslår att en plan tas fram för att öka medlemsantalet. 
  
Styrelsens svar: 
Styrelsen har noterat en nedgång av antalet medlemmar sedan branden vilket får anses vara 
naturligt. Däremot har antalet medlemmar börjat att stiga igen. 
2022-06-30 var vi 1116 medlemmar (857 medlemmar 2021-06-30). Ambitionen är att alla 
som spelar permanent i hallen är medlemmar. Tyvärr så hänger ofta antalet banor samman 
med antalet medlemmar och där har vi under en längre tid haft samma antal banor medan 
flera av våra grannklubbar byggt ut. 
Styrelsen och klubbledning jobbar kontinuerligt för ett ökat antal medlemmar. Ett antal 
löpande aktiviteter såsom bla. minitennis i Täby C, öppna gratis ”prova-på”-läger för 
ungdomar under skollov, utskick till Täbys skolor har ordnats. 
 
Styrelsen anser inte att dessa punkter är av motionskaraktär och avstår därför från att bifalla 
eller avslå men besvarar frågorna. 
 
 
Motion 13 från   Anders Svensson 
 
Skötsel av parkeringen vid tälthallen 
Det utfördes ingen snöröjning och sandning utanför tälthallen i vintras. Enligt avtalet ligger 
ansvaret på klubben. 
Jag föreslår att styrelsen redovisar hur det arbetet kommer att vara organiserat kommande 
vinter. 
 
Styrelsens svar: 
Styrelsen har sedan vi blivit uppmärksammade på att snöröjning och övrig skötsel inte ingår i 
arrende-avtalet diskuterat frågan med kommunen. Det är Styrelsens inställning att 
Kommunen bör sköta detta och att få ett avtal på plats innan vintern. 
  
Motionen anses därmed besvarad. 
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Motion 14  från   Bengt Göransson  
 
Öppenhet med årsmötesdokumenten 
Bakgrund. Öppenheten när det gäller NPTKs årsmötesdokument blir , enlig tabell nedan, 
sämre och sämre. 
  

 
  
Motion. Föreslår årsmötet  
a) att kallelse till årsmöten fortsättningsvis skickas ut via medlemsmail, 
b) att varje årsmöte snarast refereras utförligt till medlemmarna via medlemsmail och på 
hemsidan,  
c) att alla årsmötesdokumenten, se ovan, snarast möjligt görs tillgängliga (gärna 
lösenordsskyddat) på hemsidan för medlemmarna. 
  
 Styrelsens svar: 

a) Enligt stadgarna ska inkallelse till Årsmötet läggas ut på hemsidan och slås upp i 
tennishallen. I år skickades dessutom en påminnelse ut som medlemsmail. 
Fortsättningsvis avser Styrelsen att kallelsen från början skickas ut som medlemsmail. 

b) Protokoll från Årsmötet kommer läggas ut på hemsidan när det är klart och justerat 
c) Styrelsen anser att följande dokument bör läggas ut på hemsidan: 

• Kallelse till Årsmöte 
• Motioner och Styrelsens svar 
• Valberedningens förslag 
• Verksamhetsberättelse 
• Årsredovisning 
• Årsmötesprotokoll 

 
I nuläget rekommenderar Styrelsen inte att resurser läggs på att etablera och hantera 
lösenordsskydd för delar av hemsidan. Därför anser vi inte att ekonomirapporter och budget 
ska läggas ut på hemsidan. 
 
Styrelsen yrkar bifall till motionen med ovanstående modifikation. 
 
  
Motion 15  från Bengt Göransson  
 
Verksamhetsplan 
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Bakgrund. Klubbens stadgar stipulerar om att styrelsen på årsmötet ska 
lämna såväl ”verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret” som "förslag till 
verksamhetsplan" för innevarande (dvs kommande) verksamhetsår. 
  
För verksamhetsåret 2020-2021 var den bakåtriktade verksamhetsberättelsen på 24 sidor 
medan den framåtriktade verksamhetsplanen (”Plan”) tog lite mindre plats. 
  
En verksamhetsplan kan sammanställas på olika sätt, t ex med syftet att visa vart klubben är 
på väg och vad som kommer att hända i klubben det närmaste året.  
  
Exempel på innehåll (utan någon som helst ordning eller riktighet): 
Målsättningar, projekt, nya resurser, förbättringar eller träningsmetoder, årets kursutbud, 
klargöra syftet med verksamhetsplanen, genomföra medlemsenkät, årets 
vidareutbildningar, nya serielag, nya klubbambassadörer, klargöra ansvarsområden, nya 
rutiner för kvalitetssäkring, nya kommittéaktiviteter, åtgärder och aktiviteter nya hallen, nya 
prismodeller för nya hallen resp tälthallen, nya rutiner för ex städning, seriespel eller 
medlemskontakter (medlemsinflytande), nya sponsorer, genomgång nya möjliga bidrag, plan 
för eget kapital, utarbetande av beslutsunderlag för fortsatt drift av tälthallen, utarbetande av 
nya policydokument, nytt systemupplägg för spel och tränare, nya tennisaktiviteter, 
Näsaängförbättringar, rekrytering nya medlemmar mm. 
  
Motion. Föreslår årsmötet  
att styrelsens förslag till verksamhetsplan sammanställs på ett sätt som ger medlemmarna en 
ökad insyn och förståelse om var vi står och vart vi är på väg. 
  
Styrelsens svar: 
Verksamhetsplanen läggs fram och behandlas på Årsmötet under pkt 11. Har medlemmar 
synpunkter på struktur, innehåll och detaljeringsgrad kan de framföras under den punkten 
och Årsmötet kan också besluta att avvisa planen. Motionärens ”anvisning” angående 
innehållet är i övrigt så pass generellt och ostrukturerat att det inte kan användas som 
underlag för ett Årsmötebeslut. 
 
Därav yrkar Styrelsen avslag på motionen 
 
 
Motion 16  från   Bengt Göransson  
 
Fakturering  
Bakgrund.  
a) Medlemsavgifter avseende 1 juli 2021 - 30 juni 2022 debiterades med förfallodag 24 
november 2021, dvs närmare 5 månader efter möjlig förfallodag. För verksamhetsåret 1 juli 
2022-30 juni 2023 har medlemsavgift debiterats med förfallodag 15 sep 2022, dvs drygt 2 
månader tidigare, bra. Dock har klubben skänkt bort två månaders (juli och augusti) avgifter 
till medlemmarna.  
  
b) I augusti 2022 skickades ett inkassohot till alla medlemmar via medlemsmail. 
  
Motion. Föreslår årsmötet, 



9 
 

- att klubben fr o m verksamhetsåret 1 juli 2023 - 30 juni 2024 fakturerar oss 
medlemmar för verksamhetsår, dvs from juli till och med juni) med förfallodag 30 
juni 2023. 

- att klubben anskaffar ett system som kan särskilja de som har obetalda fakturor att 
påminna. 

  
Styrelsens svar: 

a) Styrelsen anser att detta är en förvaltningsfråga och inte en fråga för Årsmötet. 
Faktureringstidpunkter beslutas i samråd mellan Styrelse och ledning. Vi kan dock 
informera om att erfarenheten gällande medlemsavgifter är, att bästa tidpunkten för 
att få flest möjliga att betala utan påminnelse är precis när inomhussäsongen startar 
och medlemmar anmäler sig till träning och aktiviteter. Att man därmed får två extra 
månader på förra årets medlemsavgift är ett mindre problem. 

b) Klubben har naturligtvis ett ekonomisystem från vilket vi skickar påminnelser till de 
medlemmar som är sena med betalningar - och det används tyvärr flitigt. 
Medlemsmailet om sena betalningar i augusti till alla medlemmar var helt medvetet. 
Vi ville skapa medvetenhet hos alla medlemmar om problemet och därvid lägga press 
på de som visste att de hade (ofta flera) förfallna skulder till klubben. De som hade 
skulder hade alla fått mellan två och fem egna mails med påminnelse – så för dem var 
det inte någon nyhet. Att formuleringen sedan blev lite otydlig, så att många felaktigt 
trodde att de hade skulder beklagar vi. Det rättades upp med ett preciserande mail två 
dagar senare. 

 
Angående (a) yrkar Styrelsen på avslag. 
Angående (b) så har och använder vi redan ett system som det som föreslås. 
 
  
Motion 17  från   Bengt Göransson  
 
Beslutsunderlag vid ev fler inomhusbanor 
Bakgrund. På föregående årsmöte 2021 beslutades att inget traditionellt 
beslutsunderlag (exempelvis marknadsundersökning, utvecklingssiffror bakåt och framåt i 
tiden, jämförelse med andra klubbar, riskanalys, ekonomisk kalkyl mm) behövs vid en ev 
utökning av antalet inomhusbanor .   
  
Årsmötet menade att det räcker med att bara känna till det finns ”vuxenkurskö, fler juniorer 
vill spela flera gånger per vecka, gemensamma aktivitetsönskemål”. Att inte behöva ta fram 
ett beslutsunderlag vid en investering av en sjubanehall (eller en tilläggshall med två banor) 
var därför en ”no-brainer” enligt en styrelsemedlem.  
Om klubben skulle fortsätta driva tälthallen från hösten 2023 (dvs att inte låta kommunen 
överta tälthallen enl nu gällande överenskommelse) innebär det en investering överstigande 
klubbens årsomsättning. Dessutom innebär en dubblering av antalet banor till 10, en risk. 
  
Motion. Föreslår årsmötet  

- att styrelsen gör gedigna utredningar och presenterar ett robust beslutsunderlag inför 
en ev fortsatt egen drift av tälthallen, och 

- att det är medlemmarna (extra årsmöte) som, på framtaget beslutsunderlag, tar 
investeringsbeslutet. 
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Styrelsens svar: 
Som det framgår av Verksamhetsberättelse och Verksamhetsplan är arbetet med planering 
för framtiden med 1-2 hallar och 5-10 banor ett av de viktigaste områdena för Styrelsens 
arbete fram till sommaren 2023. Här ingår förhandlingar med Täby Kommun, värdering och 
analyser av alternativ och framtagande av förslag och beslutsunderlag. 
 
Extra Årsmöte kommer i överensstämmelse med stadgarna att kallas in för att ta beslut i 
frågan. Beslutsunderlag kommer då att presenteras. Då detta krävs enligt stadgarna behövs 
här inget beslut av Årsmötet. 
 
Styrelsen yrkar avslag på motionen som sådan men kommer förstås att agera enligt ovan i 
överensstämmelse med stadgarna. 
 
  
Motion 18  från Bengt Göransson  
 
Uppbyggnad av eget kapital 
Bakgrund. Eget kapital är till för att vara en ekonomisk buffert för kommande investeringar, 
större underhåll/reparationer (ex renovering grusbanorna), plötsliga kostnadsökningar (ex för 
el och ny hallhyra) och/eller oförutsedda händelser (ex brand).  
  
Motion. Föreslår årsmötet  

- att styrelsen tar fram en plan för hur det egna kapitalet ska återställas (inkl 
indikationer på vilken andel av årsomsättningen som ska uppnås och när), och 

- att medlemmarna tillställs denna plan. 
  
Styrelsens svar: 
Som det framgår av Årsredovisningen var det egna kapitalet per 30 juni över 1,8 mio. Det är 
lägre än de två sista åren men det tredje-högsta i klubbens historia (så långt bakåt som vi har 
data). Styrelsen bedömer att ett eget kapital i denna storleksordning är tillräckligt. Därmed 
inte sagt att det inte vore önskvärt med en ännu större reserv – för eventuella framtida 
investeringar. Men under rådande omständigheter anser Styrelsen det inte möjligt att bygga 
upp ytterligare eget kapital under detta verksamhetsår. Det budgeterade noll-resultatet för 
2022-23 kommer vara tillräckligt utmanande att realisera. 
 
Därav yrkar Styrelsen avslag på motionen. 
 
 
Motion 19  från Bengt Göransson  
 
Delverksamheternas lönsamhet 
Bakgrund. Ett viktigt verktyg vid återställning av ett önskvärt eget kapital, är att ha koll på 
vilka delverksamheter som finansierar vilka. Återställning av eget kapital kräver 
extraordinära åtgärder och då finns det inga ”heliga” verksamhetsgrenar eller traditionella 
inriktningar eller internationella tävlingar eller något annat som går före klubbens bästa.  
  
Det här verktyget kan också ge medlemmarna insyn i om klubbens inriktning 
överensstämmer med den inriktning medlemmarna förespråkar.  
  
Motion. Förslår årsmötet 
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- att styrelsen undersöker vilka delverksamheter som finansieras av vilka andra 
delverksamheter inom klubben och med hur mycket, och 

- att resultatet tillställs medlemmarna. 
  
Styrelsens svar: 
Premissen att klubben behöver återställa det egna kapitalet avvisas (se svar på motion 18). 
 
Klubbens ändamål framgår av stadgarnas §1, som beskriver de verksamheter som ska 
bedrivas samt för vilka grupper. Omvänt ingår det inte i ändamålen att skapa lönsamhet eller 
att bygga upp ett större eget kapital. Dock är det förstås önskvärt med en ekonomisk reserv i 
form av eget kapital (se även svar på motion 18) – och naturligtvis måste den samlade 
verksamheten gå runt över tid. Beräkningar över olika aktiviteters påverkan av ekonomin 
görs därför alltid i förbindelse med verksamhetens planering och budget. Att klubbens 
prioriteringar – som motionären verkar förorda – skulle styras av vilka aktiviteter som är 
mest lönsamma, vore i motstrid med stadgarnas §1. NPTK är en ideell förening – inte ett 
aktiebolag. 
 
Därav yrkar Styrelsen avslag på motionen. 
 
 
Motion 20  från Bengt Göransson  
 
Beläggningsgrader 
Bakgrund. Höga beläggningsgrader för banor och tränare är viktigt för en god ekonomi. 
  
Motion. Föreslår årsmötet   

- att klubben utarbetar rutin för löpande beräkning och uppföljning av beläggning av 
såväl banor som tränare, 

- att klubben redovisar beläggningsgraderna för medlemmarna. 
  
Styrelsens svar: 
Angående beläggningsgrad banor: 
Tillgängliga utomhus- och inomhusbanor ska förstås utnyttjas i högsta möjliga grad. Sedan 
många år har dock det största problemet för klubben varit, att ha tillräcklig bankapacitet på 
rätt tider för de tennisaktiviteter vi önskar att genomföra. Innan branden var beläggsgraden i 
hallen nära full med undantag av några kvällstider fredag-lördag, sena vardagskvällar och 
en del dagtider. 
 
Under den långa perioden utan inomhushall hittade många medlemmar alternativa 
inomhusbanor – i synnerhet under dagtid. När vi äntligen kunde börja spela i tälthallen i 
november 2021 började vi därför med en betydligt lägre beläggningsgrad på dagtid, än vi 
hade innan branden. ”Gamla” aktiviteter kom gradvis i gång (drop-in tennis av många slag, 
divisionsspelet) och en rad nya aktiviteter genomfördes (divisionsspel dagtid, prova-på tennis 
för barn och unga, extrapris på ban-hyra i hallen i under juni etc..) - alla med målet att det 
ska spelas ännu mera tennis i NPTK. 
 
Beläggningsgrad är sannolikt ett nyckeltal som kommersiella padel-verksamheter, vars 
affärsidé är att hyra ut padelbanor, rapporterar till sina aktionärer. För en ideell 
tennisverksamhet som NPTK, anser styrelsen inte att det är relevant att tid ska använda på 
att rapportera, analysera och rapportera ekonomiska nyckeltal till medlemmarna. De 
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begränsade resurser vi kan använda på kommunikation ska koncentreras på klubbens 
tennisaktiviteter och tennisresultat. 
 
Angående beläggningsgrad tränare: 
Tränarnas tid fördelas på bl.a. träning på banan, viss administration, planering, 
spelarsamtal, föräldrasamtal, matchövervakning, resor till tävlingar mm. Hur tiden fördelas 
för varje tränare är individuellt och hanteras av klubbledningen.  
 
Därav yrkar Styrelsen avslag på motionen 
 
 
Motion 21  från Bengt Göransson  
 
Rutiner vid årsmöte 
Bakgrund. Vid årsmötet 2021 hände några saker som fick passera onoterat.        
  
Motion. Föreslår årsmötet att styrelsen vidtar åtgärder för att ledande befattningshavare 
inte aktivt kan styra val till sin egen fördel, 
inte skriver eller justerar protokollet eller  
inte påverkar medlemsbeslut genom att hota avgå om ett beslut inte går dennes väg. 
  
Styrelsens svar: 
Styrelsen förstår inte vad motionären menar med ”aktivt styra val”. Ska personerna inte ha 
rätt att uttala sig? Vilka ”val” avses” (personval, Årsmötesbeslut om förslag?). Det är också 
oklart vad som menas med ”ledande befattningshavare” (styrelsemedlemmar, klubbchef, 
kommittémedlemmar?).  
 
Oavsett hur det ska förstås, så har Styrelsen följande inställning: 
 

• Alla medlemmar har enligt stadgarna §17 yttranderätt på årsmötet. Det gäller även 
styrelsemedlemmar och medlemmar som är anställda i klubben. 

• Protokollförare och protokolljusterare väljs av Årsmötet, som kan välja personer i 
eller utanför Styrelsen. Styrelsen anser det ändamålsenligt att minst en av de tre 
personerna är styrelsemedlem och att minst en av tre inte är det – men det är som 
sagt upp till Årsmötet att besluta. 

• Styrelsen ska genomföra beslut som tas av Årsmötet. Om hela eller delar av Styrelsen 
avser att lämna styrelsen om ett visst beslut tas, så är det rimligt att man meddelar 
Årsmötet detta innan omröstning, så att beslutet kan tas med kunskap om alla kända 
konsekvenser. I övrigt gäller alla medlemmars yttranderätt enligt stadgarna även i 
detta fall.  

 
Styrelsen yrkar avslag på motionen och understryker att ett bifall skulle strida med klubbens 
stadgar 
 
 
Motion 22  från Bengt Göransson  
 
Hantering av styrelsekommunikation 
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Bakgrund. En idrottsförenings hierarki kan beskrivas; Årsmöte/medlemmarna -> Styrelsen -> 
Personal. Mail eller muntliga frågor ställda till styrelse eller styrelsemedlem från en medlem 
borde inte, utan uttryckligt medgivande, också delges tjänstemannanivån. I en verksamhet där 
ens barn deltar uppstår ibland ett särskilt behov av förtroendefull kommunikation mellan en 
förälder och en styrelserepresentant. 
En klar policy kring detta kan också hjälpa till att rekrytera nya ungdomar och medlemmar. 
 
 
Styrelsens svar: 
Styrelsen praktiserar öppenhet och transparens mellan medlemmar, styrelse, klubbledning 
och personal. Relevanta synpunkter och önskemål från medlemmar tas därför naturligtvis 
upp med klubbledning och personal så att åtgärder kan genomföras. Det är en 
grundläggande princip. 
 
Skulle en medlem i någon situation önska att ta upp en fråga med en styrelsemedlem och 
tydligt uttrycker att man önskar att den behandlas konfidentiellt – enbart för den berörda 
styrelsemedlemmen eller enbart för styrelsen, så kommer det naturligtvis att respekteras. 
 
Styrelsen anser inte att det finns något behov av att uttrycka dessa självklara principer i ett 
policydokument. 
 
Därav yrkar Styrelsen avslag på motionen. 


