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Verksamhetsberättelse
Styrelsen har under året haft 10 protokollförda möten.
Viktiga punkter är som alltid ekonomi, organisation, medlemmar och personal.
Den organisationsförändring som startades 2015 är klar och alla har hittat sina roller.
Niklas verkar fullt ut som klubbchef och Seeman har fått ett nytt 1 årsavtal och
därmed har klubben ett fortsatt bra team. Under året har fokus legat på att utbilda
tränarna och att fler bokar banor och tränare. Vi har skrivit ett avtal med Christian
som gett oss ett lyft på framförallt bokningar av strötimmar. Avtalet ger Christian rätt
att som extern tränare verka under samma förhållande som övriga tränarna i hallen
med Niklas som chef.
Ekonomi:
MTK´s ekonomi har under de senaste åren genererat små underskott. Detta kan inte
fortgå år efter år. Efter förra årsmötet togs beslut om en höjning av alla intäktskonton
med 10 %. Detta blev genomfört fr.o.m. höstterminens början. Vi har därför kunnat
se en liten förbättring av vår ekonomi och uppnår detta år ett litet plusresultat.
Den stora förbättringen kommer under 2018. Då slår höjda abonnemangspriser och
medlemsavgifter igenom på helår. Vi kan också se ett ökat antal bokade strötimmar
som bidrar till ökade intäkter. Vidare ligger personalkostnaderna enligt budget.
Styrelsen ser fram emot ett positivt 2018 med ett ökande spel och en förbättrad
ekonomi.
Elkostnaden har varit en av de största orsakerna till vårt haltande resultat men tack
vare Led belysning och att vi kontrollerar värmen nästan varje dag så har vi en bättre
kontroll idag. Nästa steg är att se över värmepumpen om vi ska få ner kostnaderna
ytterligare.
Vi kommer också att förstärka marknadssidan och det kommer förhoppningsvis att
leda till fler sponsorer och andra aktiviteter, som kommer att förbättra resultatet.
Sponsringspaketet behöver dock fler hjälpas åt att sälja, vi har alla möjligheter att
öka våra sponsorintäkter.
Den mest intressanta punkten är trots allt det som händer inom paddel, ett område
som vi har arbetat med under 2 år och den finns även med i klubbens vision 2025. Vi
ser också att paddeltrenden håller i sig och vi jobbar på för fullt med att hitta en
lösning. Paddelbygget kommer att påverka hela klubben under många år framöver.
Det är inte omöjligt att anläggningen kommer att byggas redan inom ett år om allt
faller på plats.
Under hösten har vi fått besked att kommunen inte skjuter till några pengar till att
rusta upp huset vid utomhusbanorna och vi kommer därför att planera en rivning.
Målsättningen är att toaletten ska finnas kvar men att duscharna försvinner och då
kommer vi att hänvisa till inomhushallen. Vi kommer i samband med rivningen att se
över möjligheten att bygga ett attefallshus som ersätter det gamla, men troligtvis inte
till den här sommaren.
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Träning och Tävling:
MTK har 120 spelare som deltar i klubbens träningsverksamhet varje vecka. Fördelat
på 80 barn och 40 vuxna. En ökning av träningstimmar har skett i och med att flera
spelar mera. Vi har spelare som spelar från 1tim/vecka till 5 tim/vecka. MTK bedriver
träning i Minitennis, Miditennis, Maxitennis, Tennisskola, Tävlingsgrupp och
Vuxenträning. Träningen bedrivs inne under vårterminen v.2-17, uteträning under
perioden v.18-24 och inne under höstterminen v.34-51.
Fyra serielag (2 herrlag, 1 flicklag och 1 pojklag) deltog i Östgötaserien vår och höst.
Ett herrlag deltog i Allsvenska seriespelet ute och slutade tvåa i serien.
11:e mars arrangerades en lyckad Teknikdag för vuxna.
KM-Inne spelades 1-2 april. 6 klasser genomfördes.
MTK arrangerade Sommartennis vecka 25 & 26. Det blev mycket lyckat med 35
barn/vecka. Lägret bedrivs under lättsamma förhållanden med fokus på tennis men
även plats för andra aktiviteter såsom fotboll, brännboll, kubb mm.
KM-Ute spelades 19-20 augusti. 5 klasser genomfördes.
18:e november arrangerades Höstblixten. 16 motionärer deltog.
18:e december genomfördes en tränarträff och en ny Tränarpolicy arbetades fram
som vi nu jobbar efter. Tränare och representanter från styrelsen deltog.
Bengts racket tilldelades Molly Carlberg och Fairplay priset tilldelades Calle Fröjd.
MTK har ca.15 juniorer som tävlar regelbundet. Flera fina insatser av MTK:s juniorer.
Molly Carlberg RM-mästare ute FS 14. Mia Muskic 2:a SALK Open FS 10.
Detta jobbar vi fortsatt med:
·
·
·
·

Fortsätta utveckla vår tränings- & tävlingsverksamhet.
Rekrytera fler barn till Minitennisen. Bjuda in till Öppet Hus.
Aktivitetsdag (Clinic) för vuxna.
Nya klubbkläder från Adidas.

Marknads och Kommunikations-kommittén
Gruppen har arbetat inom primärt 3 områden
·
·
·

Hemsidan
Sponsring
Marknadsföring

Marknadsgruppen består av Niklas Karlsson, Kasper Jareblad och Petra Svanberg.
De har fokuserat på följande under året:
Hemsidan, men den kan inte bli mycket bättre i nuvarande system. Den är gammal
och omodern.
Facebook & sociala media. Petra som ansvarar för FB tar gärna emot bild och text
från medlemmar.

Motala Tennisklubb

3(8)

824000-5051

Sponsorarbetet är haltande, några sponsorer har vi tappat men några är på gång in.
Motionskommittén
Kommittén inom motion har numera en stabil krets och den gruppen är vi väldigt
måna om. Gruppen är viktig för MTK:s framtid som vill få fler motionärer att spela
tennis.
Målet är att locka alla, oavsett ålder, bakgrund och erfarenhet till intresse för
tennisspel som främjar både god hälsa och trevlig gemenskap. Tävlingen Höstblixten
är numera etablerad och den blev mycket lyckad och lockade många nya motionärer
att spela tennis.
Oldboys
35 herrar och en dam spelar varje onsdag, men med alla reserver är vi närmare 50
st. Är du intresserad av att vara med kontakta Sverker eller Kaj.
Vi spelar vår och höst dubbel, enkelserie 17 omgångar, och lagen lottas ihop.
Oldboys-tennisgruppen spelar 153 seriematcher varje vår och höst totalt över 300
matcher/år.
Vår tävlingsledare Sverker är också oerhört duktig på att ordna olika tävlingar, utöver
vårt onsdagsspel. Alla vill j vinna så vi tränar/tävlar även med varandra flera gånger i
veckan.
Sammanfattning
Klubben mår i grunden bra med en stbil medlemskrets och med den personalstyrka
med Niklas i spetsen som fungerar som den ska. Ekonomin är under kontroll.
Tennisklubbens resultat för 2017 och ställning per 31/12 2017 framgår av
nedanstående resultat- och balansräkningar.
Då vi i styrelsen der tillbka på 2017 gör vi det med en optimism över att trenden har
vänt på många plan som beskrivs ovan och helheten ser positiv ut. Ett stort
spännande projekt har vi framför oss och det är att bygga paddelbanor.
Väl mött till ett framgångsrikt tennisår 2018!
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Resultaträkning
Belopp i kr

2017-01-012017-12-31

2016-01-012016-12-31

1 467 942
353 942
1 821 884

1 483 092
351 154
1 834 246

-135 956
-511 374
-1 031 566
-78 281
64 707

-126 264
-590 520
-1 030 194
-72 000
15 268

-47 175
17 532

15
-53 892
-38 609

Resultat före skatt

17 532

-38 609

Årets resultat

17 532

-38 609

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

Not
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2017-12-31

2016-12-31

1
2

1 143 569
494 076
1 637 645

1 191 569
361 238
1 552 807

1 637 645

1 552 807

113 575
113 575

66 579
66 579

8 000
409
68 083
76 492

5 059
61 335
66 394

Kassa och bank

145 034

280 311

Summa omsättningstillgångar

335 101

413 284

1 972 746

1 966 091

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2017-12-31

2016-12-31

Eget kapital vid årets början
Årets resultat

56 809
17 532
74 341

95 418
-38 609
56 809

Summa eget kapital

74 341

56 809

1 570 000
1 570 000

1 630 000
1 630 000

41 692
12 199
86 479
188 035
328 405

47 708
12 055
85 156
134 363
279 282

1 972 746

1 966 091

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7(8)

Motala Tennisklubb
824000-5051

Noter
Not 1 Byggnader och mark
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Årets avskrivning enligt plan
Redovisat värde vid årets slut

2017-12-31

2016-12-31

2 772 403
2 772 403

2 772 403
2 772 403

-1 580 834
-48 000
-1 628 834

-1 532 834
-48 000
-1 580 834

1 143 569

1 191 569

2017-12-31

2016-12-31

880 744
163 119
1 043 863

880 744
880 744

-519 506
-30 281
-549 787

-495 506
-24 000
-519 506

494 076

361 238

Avskrivning sker med 1,7 %.

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden
Redovisat värde vid årets slut
Avskrivning sker med 5 - 20 % .
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Underskrifter
Motala den 31 mars 2017

Björn Jareblad
Ordförande

Susanne Axelsson

Sven Svensson

Mikael Carlberg

Niklas Karlsson

Mikael Karlsson

Carin Persson

Petra Swanberg

Min revisionberättelse har avgivits den

Leif Bravell

mars 2018

