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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Rimbo Tennisklubb, 814400-9290, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret
2018.

Verksamheten
Rimbo Tennisklubb har idag 214 medlemmar mellan 4-88 år.
78 st juniorer (Ålder mellan 4-17 år, ej fyllda arton år)
136 st seniorer (18-88 år)
Rimbo Tennisklubbs styrelse har under året haft 8 st protokollförda sammanträden
Verksamheten har bedrivits i enlighet med fastställd och under året uppdaterad femårsplan Strategi
2020:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Öka verksamheten genom att rekrytera fler spelare, oavsett ålder till klubben
Ta fram och implementera en utbildningsplan för spelare, tränare & föräldrar.
Strategi för samarbete men andra idrottsklubbar i Rimbo
Strategi för samarbete med andra tennisklubbar i närområdet.
Strategi för att öka uthyrningen av hallen.
Strategi för ökat samarbete med lokala näringslivet
Strategi för utveckling av befintlig anläggning (ute + inne + omkl.)
Skapa administrativa rutiner för att klubben ska kunna fungera.

TRÄNING
Tennisskolan, årlig verksamhet med 76 ungdomar på vardagar samt helger.
14 Vuxenkurser har genomförts varje vecka under 2018, utanför tävlingsverksamheten.
Sommarläger/Träningsläger veckorna 25, 26 och 33 med total ca 40 st. deltagare (ungdomar och
vuxna).
Idrottsfritids har vi haft för skolorna Viby & Långsjö. Samarbetet med skolan och dagis när det gäller
tennisskolan har fortsatt och detta har resulterat i ett flertal nya ungdomar till tennisklubben.
En Idrottslyftssatsning på de yngsta tennisspelarna som syftar till nya inlärningsmetoder och som sker
i samarbete med Svenska Tennisförbundet har startats.
Utbildningsplanen som togs fram under 2017, har fortsatt att implementeras under 2018. Nya tränings
och spelformer kommer att utvecklas under 2019.
TÄVLING
Klubben har under året representerats i seriespel i H35, H45, H55. Ett starkt nätverk av veteraner i
dessa åldrar ingår i träningsverksamheten och ett flertal av dem har också fungerat som
sparringpartners åt våra ungdomar som tävlar mer regelbundet.
Klubben har under året arrangerat 1 officiell tävling (Rimbo Open med 105 deltagare) och 2 KM (ute
och inne).
DRIFT & ANLÄGGNING
Renovering har skett under året: Byte av värmepump och takfläkt inomhus samt pump till bevattning
utomhusbanorna. Utöver det övrigt löpande underhåll
Arbetsgrupper under 2018:
Drift: (Christer Nilsson, Gary Matheny, Tommy Andersson, Affe Eriksson),
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VERKSAMHETSUTVECKLING
Verksamheten i klubben har under 2018 fortsatt att utvecklas. Fokus har legat på att få kontroll på
hanteringen av ekonomin då alltför många varianter av betalningsmetoder, varor och tjänster vi
tillhandahåller, har gjort det svårt att arbeta med budget, prognoser och uppföljning.
ü Vi har lagt över vår fakturahantering från brev till mail, vilket har minskat kostnaden och på sikt
även hanteringen av medlemsservicen.
ü Vi har tagit bort den fasta telefonen (0175-71610) och har ökat svarsfrekvensen via mail, där vi
svarar inom 24 timmar eller återkommer till kunden så fort som möjligt om ärendet är brådskande.
ü Vi byter lås/lys & bokningssystem för att underlätta för medlemmar och externa strötidskunder att
boka tider och för att säkerställa att man kan spela i ljus samt att man kommer in i hallen.
ü Vi har flyttat in på Sociala medier (Facebook) under ledning av Emma Kanfjell, och där besöks &
likes ohar ökat lavinartat under 2018.
ü Vi har tagit fram ett sponsorkoncept anpassat för 2019 under ledning av Magnus Rindeby,
Rickard Bergö, Leif Forsberg och Peder Uebel, och där ambitionen att öka samarbetet med det lokala
näringslivet.
ü Vi fortsätter utvecklingen av vår hemsida och en medlemsapp för information och kommunikation
kommer att lanseras under våren 2019.
ü Vi tillsatte under 2018 en arbetsgrupp som arbetar med möjligheten att bygga en Padelhall.
Gruppens medlemmar: Leif Forsberg, Rickard Bergö, Christer Nilsson, Michael Normelli och Olle
Andersson).
ü Vi har dessutom ett antal samverkansprojekt på ritningsbordet som involverar tennisklubbar i
området likväl som idrottsklubbar i Rimbo.
Verksamheten i arbetsgrupperna fortsätter utvecklas under 2019, under ledning av Olle Andersson.
EKONOMISK RAPPORT
Verksamhetsåret inleddes med en rekrytering av en ekonomiansvarig (Katarina Lillje), då vi tappade
Chatarina Tenggren som under många år skött klubbens ekonomi - Stort tack Chatarina !.
Organisationen 2018 har således bestått av Peder Uebel, Sportchef/Tränare (anställd), samt Katarina
Lillje, (Ekonomi) och Olle Andersson (Verksamhetsutveckling), de sistnämnda konsulter. Vi har under
2018 hämtat igen stora delar av det underskott som redovisades 2017, men når inte ett plusresultat
2018.
Klubben har under 2018:
ü
ü
ü

Tappat abonnemangsspelare
Minskat Sponsorintäkter
Minskat beläggningen av strötider & sommarkort.

En uppdelning av klubbens ekonomi mellan sport & anläggning har genomförts för att lättare kunna
budgetera och analysera intäkter och kostnader och anpassa vår kostym efter vikande eller ökande
trender.
Vi har även under verksamhetsåret 2018 tagit hjälp av Olle Andersson som Verksamhetsutvecklare.
Olles uppdrag är och har varit att strukturera upp verksamheten och ekonomin, byta och effektivisera
administrativa system, lägga fram en plan för framtiden om budget som rimmar med verkliga intäkter
och kostnader och som dessutom kan implementeras som styrinstrument under verksamhetsåren
2019-2020 i full skala. Samarbetet kommer att fortsätta även under verksamhetsåret 2019.
Syftet med alla dessa satsningar har utvärderats av styrelsen, kontinuerligt, och vi finner att vi nu har
en klar översyn om vilka framtida åtgärder som bör och ska genomföras.
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Resultatdisposition
Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor -183 744, disponeras enligt följande:
balanserat resultat
årets resultat
Totalt

-110 458
-73 286
-183 744

disponeras för
balanseras i ny räkning
Summa

-183 744
-183 744

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.
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Resultaträkning
Belopp i kr

Not

2018-01-012018-12-31

2017-01-012017-12-31

1

1 029 580
1 029 580

973 725
973 725

-604 547
-491 672

-424 400
-728 604

-4 575
-1 100 794

-30 346
-1 183 350

-71 214

-209 625

-2 072
-2 072

-219
-219

Resultat efter finansiella poster

-73 286

-209 844

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

-73 286

-209 844

-73 286

-209 844

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Kostnader för anläggning och verksamhet
Föreningens kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader

2

Rörelseresultat
Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

3

Skatter
Årets resultat
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2018-12-31

2017-12-31

4
5

-

4 575
4 575

-

4 575

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

41 690
2 440
8 800
52 930

154
154

Summa omsättningstillgångar

52 930

154

SUMMA TILLGÅNGAR

52 930

4 729

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

Omsättningstillgångar
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2018-12-31

2017-12-31

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

-110 458
-73 286
-183 744

99 386
-209 844
-110 458

Summa eget kapital

-183 744

-110 458

16 470
16 470

40 902
40 902

56 512
32 447
131 245
220 204

22 300
11 034
40 951
74 285

52 930

4 729

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad
Nettoomsättning per rörelsegren
Tidsbokning & Sommarkort
Träningsvagifter
Abonnemang
Lägerverksamhet
Tävling
Bidarg för anläggning
Bidrag för verksamhet
Sponsring
Övriga intäkter
Medelsavgifter
Summa

2018-01-012018-12-31
116 007
378 650
85 470
33 365
28 170
177 425
47 900
106 550
10 943
45 100
1 029 580

2017-01-012017-12-31
57 660
389 410
139 620

2018-01-012018-12-31

2017-01-012017-12-31

1
1

2
2

2018-01-012018-12-31
360 378
360 378
131 294

2017-01-012017-12-31
528 696
528 696
196 908

2018-01-012018-12-31
2 072
2 072

2017-01-012017-12-31
219
219

25 895
140 831
130 850
53 789
35 670
973 725

Not 2 Personal
Personal
Medelantalet anställda
Rimbo TK
Summa

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Löner och andra ersättningar:
Summa
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

Not 3 Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader, övriga
Summa
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Not 4 Byggnader och mark
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början

Redovisat värde vid årets slut

2018-12-31

2017-12-31

320 000
320 000

-

-320 000
-320 000

-

-

-

2018-12-31

2017-12-31

151 730
151 730

-

-147 155
-4 575
-151 730

-

-

-

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Årets avskrivning anskaffningsvärden
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut
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Underskrifter
Ort och datum

Göran Kolström
Styrelseordförande

Jonas Gustafsson

Magnus Rindeby

Gary Matheny

Anna Bergö

Kommentar:
Bolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på ordinarie årsstämma

