
STORA WÄSBY TENNISKLUBB
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2018
Årsmöte och förtroendevalda

SWTK:s årsmöte hölls den 21 mars. Efter genomförda val har styrelsen under 2018 haft 
följande sammansättning:

Ordförande Håkan Berlin

Vice ordförande Bengt-Olov Jansson

Kassör Tommy Andersson

Sekreterare Nina Sundin

Ledamot Mikael Floberg

Ledamot John Nilsson

Ledamot Karolina Wiklund

Ledamot Therese Andersson

Suppleant Bertil Ericsson

Suppleant Roland Andersson

Suppleant Mikaela Sundin

Adjungerad Gunnar Enarsson

Revisorer har varit Bengt Höglund och Lollo Berglund.

Valberedning har varit John Åhlander, Per Björkman och Åke Johansson.

Tävlingsledare har varit Emil Rosell.



Verksamheten

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda styrelsemöten. Bokningssystemet och 
administrativa arbetet har fungerat bra.

Antalet medlemmar var vid året slut 506 st. Föregående år var antalet 490. Klubben har 
svarat för drift och skötsel av två utebanor belägna intill Campushallen. Arrendet sträcker sig 
fram till 2024.

Ekonomin

Klubbens ekonomi är fortsatt god och årets verksamhet ett överskott på drygt 57.000 kr.

Hallen

Löpande underhåll har skett under året. Ett omfattande planeringsarbete kring utbyggnad har
skett.

Utebanorna

Inför sommaren lades nya linjer och banorna färdigställdes i riktigt fint skick vilket många 
spelare påpekade.

Ungdomsverksamheten

I början av året var Emil föräldraledig och fram till sommaren sköttes vardagsträningen av 
Per Norrman som gjorde ett föredömligt jobb på banan. Efter sommaren var Emil tillbaka. 
Under året har vi även haft hjälp utav Ivo, Dima, Christian och Philip som alla har gjort ett bra
jobb. 

Senior- och veteranverksamhet

C:a 60 seniorer har deltagit i vuxenträningen i klubben. Gruppspelet har fungerat bra med ca 
30 spelare. Gruppspelande veteraner har bestått av ca 30 spelare som spelat 3 dagar/vecka 
och bildat stommen i vårt deltagande i Upplandstouren. Bertil Ericsson har fört 
spelprogrammet.

Tävlingar och gruppspel

KM genomfördes traditionsenligt i januari och vi anordnade även KM utomhus vilket var 
uppskattat. För resultat se hemsidan. Klubben har även haft två stycken lag som har spelat i 
svenska tennisförbundets seriespel.


