
Motioner mottagna inför NPTK’s årsmöte tisdag 27 september 
 

 Motion nr 1 städning och ordning i hallen 

Torbjörn Backvall 073-2036370, Anders Björklund 073-6631194, Bengt Göransson 070-6438991, Ulf 
Ek 073-6844543, Johan Ewetz 070-9694123, Anders Svensson 0733-491531, Claes Wallin 0709-

816712, Jan Wedsberg, 070-8756000. Jonas Wetterdahl 0706-8596922,  Göran Zwahlen 073-

3122824 

Städningen och ordningen i hallen förekom som en motion förra året. Motionen avslogs med 
motiveringen att förbättringar hade skett och fler var på gång. Städningen och ordningen har dock 

inte förbättrats i någon större utsträckning under året och många medlemmar är irriterade över 

detta. 

Förslag: Säkerställa att den nya städfirman får tillräckligt med resurser för en fullgod städning samt 

att personalen uppmanas att hjälpa till med ordningen i hallen. De ordningsproblem som avses 

kommer att preciseras i ett förtydligande till denna motion inom kort. 

 

Styrelsens inställning och förslag: 

Trots upprepad dialog med städbolaget har städningen i hallen inte varit tillfredsställande under det 

gångna året. Styrelsen beslutade därför innan sommaren att byta till ett städbolag som kan leverera 

tillfredsställande kvalitet, även om det kommer att medföra något högre kostnader för klubben. 

Medlemmarna har förhoppningsvis observerat, att standarden på hallens städning sedan höststarten 

har förbättrats betydligt. I tillägg har en ny specialdammsugare till banorna köpts in. Den invigdes 

inför höstsäsongen och kommer att användas regelbundet. 

Styrelsens uppfattning är att ordningen i hallen har förbättrats betydligt genom de tilltag som gjorts, 

men delar motionens uppfattning att den ännu inte är tillfredsställande.  

Styrelsen tillstyrker motionen men konstaterar att de viktigaste tilltagen angående städningen 

redan är genomförda inför höstsäsongen. Ordningsfrågan kommer att adresseras och prioriteras av 

den nya styrelsen. 

  

Motion nr 2  Upprustning av Näsaäng 

Torbjörn Backvall 073-2036370, Anders Björklund 073-6631194, Bengt Göransson 070-6438991, Ulf 

Ek 073-6844543, Johan Ewetz 070-9694123, Anders Svensson 0733-491531, Claes Wallin 0709-

816712, Jan Wedsberg, 070-8756000. Jonas Wetterdahl 0706-8596922,  Göran Zwahlen 073-

3122824 

I förra årets budget avsattes 80 tkr till upprustningen av Näsaäng och styrelsen fattade beslut om att 
pengarna skulle sättas på ett speciellt konto som enbart kunde användas för Näsaäng. Långt ifrån 

hela det beloppet verkar dock ha används under verksamhetsåret. Eftersom anläggningen är i behov 

av renovering är det av vikt att pengar som avsätts för anläggningen också används för detta 

ändamål. 



Förslag: Pengarna till Näsaäng sätts på ett konto som inte får användas till annat. De avsatta 

pengarna skall så snart som möjligt investeras i nödvändig upprustning av Näsaäng och ytterligare 

pengar avsätts i årets budget eftersom behovet är stort. 

 

Styrelsens inställning och förslag: 

NPTK har under året fortsatt upprustningen av Näsaäng. Underlaget är den ”att göra-lista” 

som Näsaängskommittén presenterade i Tromben i våras. Flera punkter från denna har så 

långt prickats av. En av årets stora insatser på listan är byte av staket runt banorna 1 och 2. 

Detta skulle ha skett före säsongens början men hanns inte med då tjälen i marken inte 

släppte i tid. Arbetet kommer att utföras under hösten 2011 och två tänkbara entreprenörer 
har lämnat offert. 

Punkter som däremot har prickats av på ”att göra-listan” är bland annat tvätt och 

ommålning av klubbhus, renovering och grusning av parkeringsplats samt lagning av delar av 
bevattningsanläggningen. 

Pengar som öronmärks för Näsaäng från klubben direkt eller t ex sponsorer kommer alltid 

att användas på Näsaäng. Ett särskilt bankkonto för Näsaäng finns vilket också 
kommunicerats ut till medlemmar och andra intressenter. 

Styrelsens stödjer motionen gällande att pengar som avsatts för Näsaäng också används 

till detta. I övriga delar rekommenderar styrelsen att motionen avslås. 

  

Motion nr 3 Hemsidan 

Torbjörn Backvall 073-2036370, Anders Björklund 073-6631194, Bengt Göransson 070-6438991, Ulf 

Ek 073-6844543, Johan Ewetz 070-9694123, Anders Svensson 0733-491531, Claes Wallin 0709-
816712, Jan Wedsberg, 070-8756000. Jonas Wetterdahl 0706-8596922,  Göran Zwahlen 073-

3122824 

På förra årsmötet handlade en motion om hemsidan, styrelsens svar var följande; "Styrelsen föreslår 

att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att ta fram ett kostnadsförslag på ny hemsida, där om möjligt 

samtliga motionens önskemål skall beaktas, till den 1 januari 2011". Idag saknar hemsidan 

fortfarande många väsentliga delar som motionen handlade om exempelvis följande; Det finns ingen 

möjlighet att boka tider, hemsidan hålls inte uppdaterad, styrelsens kontaktuppgifter saknas, 
protokoll från möten och verksamhetsplaner är inte tillgängliga, diskussionsmöjligheter kring 

klubbens angelägenheter saknas, och ingen person verkar ha ett övergripande ansvar för 

uppdateringen. 

Förslag: Att hemsidan prioriteras och att bristerna enligt ovan därmed åtgärdas så snart som möjligt. 

 

 



 Styrelsens inställning och förslag: 

En ny hemsida lanserades vid årsskiftet och har efter styrelsens uppfattning klart förbättrat 

kommunikationen till medlemmarna. System för bokning av banor on-line är inköpt och arbetet är 

igång för lansering under september. Det är intentionen att den nyvalda styrelsen presenteras på 

hemsidan med kontaktinformation. 

Användningen av hemsidan kan förstås förbättras ytterligare – klubbledning och styrelse arbetar 

löpande med detta, men under hänsyn till att den tid det kräver, konkurrerar med andra prioriterade 

uppgifter. Emellertid anser styrelsen inte att klubbinterna dokument såsom styrelseprotokoll ska 

finnas tillgängliga på hemsidan. Dessa ska vara tillgängliga för alla medlemmar och är det på kansliet 

– men inte på nätet för hela världens internetanvändare. Efterlysningen av diskussionsmöjligheter 

genom hemsidan uppfattar styrelsen som ett önskemål om ett ”NPTK diskussions-forum” eller 

liknande. Ett sådant skulle kräva att tid kan avsättas för en aktiv moderatorroll och det är inte en 

personalprioritering som styrelsen rekommenderar. Kontakt med klubben får man genom e-mail 
eller telefon – i likhet med de flesta andra tennisklubbar. 

Styrelsen stödjer motionen gällande prioritering av hemsidan, om installation av on-line bokning 

och om att styrelsens kontaktdetaljer publiceras på hemsidan. I övriga delar rekommenderar 

styrelsen att motionen avslås. 

 

Motion nr 4 Medlemsantal 

Torbjörn Backvall 073-2036370, Anders Björklund 073-6631194, Bengt Göransson 070-6438991, 

Johan Ewetz 070-9694123, Anders Svensson 0733-491531, Claes Wallin 0709-816712, Jan Wedsberg, 

070-8756000. Jonas Wetterdahl 0706-8596922,  Göran Zwahlen 073-3122824 

NPTK har ungefär samma antal medlemmar som för 10 år sedan, dvs ca 1.000, där en förskjutning 

skett mot fler juniorer och färre seniorer. Våra grannklubbar ex Djurshom och Danderyd som var 

ungefär lika stora för 10 år sedan har nästan fördubblat sina medlemsantal med bättre ekonomi som 

följd. Exempelvis ger 200 nya seniormedlemmar enbart i medlemsavgifter 100 tkr i ökade intäkter. 

Förslag: Styrelsen gör en analys på detta och tar fram en plan för att öka antalet medlemmar. 

 

Styrelsens inställning och förslag: 

Enligt Svenska Tennisförbundets medlemsregister rapporterade de nämnda klubbarna följande 

medlemstal för år 2010 – med år 2000 inom parantes (avrundade tal): 

• Djursholms TK: 1 650 (1 800) 

• Danderyds TK: 1 600 (1 100) 

• NPTK: 1 000 (925) 

Det kan tilläggas att NPTK per juni 2011 hade 1,060 medlemmar. 

Det är således korrekt att Danderyds TK har ökat sitt medlemsantal kraftigt sedan millennieskiftet – 

dock ingen fördubbling. En orsak torde vara att man i 2005 fick en ny hall med sex inomhusbanor 



mot tidigare tre. En annan att man i 2006 invigde fyra nya utomhusbanor i tillägg till de två man hade 

från förr. Djursholms 1 650 medlemmar är däremot färre än de hade år 2000 men ändå 

anmärkningsvärt många i förhållande till det antal banor man har (6 inne + 2 ute). Möjligen har man 

en högre andel icke-tennisspelande medlemmar än NPTK. 

Förutsatt att man är medlem i NPTK för att spela tennis, bedömer styrelsen att cirka 1 100 

medlemmar är optimalt med det antal banor som NPTK förfogar över.  

Styrelsens inställning är att fortsatt arbeta för ett medlemsantal runt 1,100. Styrelsen ser inte 

behov för någon djupare analys av medlemstillgången och rekommenderar därför att motionen 

avslås. 

 

Motion nr 5 Medlemsenkät 

Torbjörn Backvall 073-2036370, Anders Björklund 073-6631194, Bengt Göransson 070-6438991, Ulf 

Ek 073-6844543, Johan Ewetz 070-9694123, Johan Regnér 073-3775004, Anders Svensson 0733-

491531, Claes Wallin 0709-816712, Jan Wedsberg, 070-8756000. Jonas Wetterdahl 0706-8596922, 
 Göran Zwahlen 073-3122824 

Öppenheten bör förbättras i klubben och ett sätt att göra det är att skicka ut en enkät till 

medlemmarna, ett system som används av exempelvis KLTK. Den skulle säkert också ge styrelsen och 

klubbledningen ett antal goda råd. Enkäten bör vara anonym. 

Förslag: En medlemsenkät skickas till medlemmarna en gång om året exempelvis under februari. 

Denna motion kommer inom kort att närmare preciseras rörande typ av frågeställningar som 

enkäten bör innehålla. 

 

Styrelsens inställning och förslag: 

Styrelsens ambition är att klubbens medlemmar skall erbjudas ett bra idrottsligt utbud i en öppen 

och trevlig atmosfär. En viktig del i detta är dialogen med klubbens personal och medlemmar. 

Styrelsen har vid några tillfällen under året diskuterat möjligheten till att få en ännu bättre 

helhetsbild på hur klubbens medlemmar trivs och har varit överens om att en medlemsundersökning 
via nätet bör genomföras så snart en del andra högre prioriterade uppgifter lösts. En 

medlemsundersökning kommer således att genomföras under kommande verksamhetsår och finns 

inskriven i styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2011-2012. 

 

Styrelsen kommer att kontakta andra föreningar som har gjort liknande undersökningar för att få 

tips. Dessutom kommer vi att tillsätta en arbetsgrupp som skall se över relevanta frågeställningar. 

 

Styrelsen stöder motionen gällande att under verksamhetsåret 2011-2012 göra en 

medlemsundersökning. 

 
 


