Verksamhetsberättelse för Älgö TK 2020
Styrelsen för Älgö TK får härmed avge årsberättelse för verksamhetsåret 2020
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande
Mirjam Wolff
Vice Ordförande
Martin Brodén
Banchef
Björn Haslum
Ledamot
Kristian Beer
Ledamot
Arne Liljemark
Den ekonomiska redovisningen har skötts av Nina Grönhagen
Hans Jönsson har varit revisor och Linn Haslum revisorssuppleant.
Styrelsen har under året haft sex protokollförda möten (7/1, 15/3, 16/4, 22/5, 25/6 & 12/9)
Övriga löpande verksamhetsfrågor har hanterats via mejl, avstämningar inför respektive aktivitet
och utifrån ansvarsområden.
Säsongen vi kommer minnas som säsongen med Covid-19
Vi kan summera sommaren med att pandemin styrde både förutsättningar och beslut. Vi valde att
följa riktlinjer från FHM och RF´s rekommendationer. Omklädningsrum var stängda, toaletten bara
öppen på dagtid, klubbkvällar hade ett max på 16 personer väl utspridda, och endast medhavd
förtäring gällde.
Klubben gav extra tid till tennisskolan, eftersom många valde att stanna på Älgö och vi såg det som
viktigt att barnen hade något roligt att göra. Vi tryckte upp avståndsklistermärken, vi klippte ned
gräset på ängen vid bana ett och satte dit stolar och bord så att man kunde hålla avstånd. (Inte för att
skrämma bort någon). Vi försökte med alla medel att göra klubben ”smittsäker ”och inbjudande på
samma gång. Jag tror vi lyckades bra med det.
Banorna.
De nya banorna höll måttet! Bästa banorna i Stockholm har vi fått höra.
Ett extra omnämnande till vår banchef Björne för all din tid och organisation kring banornas skötsel
och vattning. En sommar som 2020 med både hög beläggning och få droppar regn kräver många
timmar med vattning. En ban- och vattningsgrupp skapades via Whats App, och många har hjälp till.
.

Tennisskola
Tennisskolans anmälan gick i år via en specialskapad länk. Därefter lade ordförande Mirjam Wolff
pusslet för att få till trevliga grupper och även synkronisering med simskolan vissa veckor.
Tennisskolan var fullbelagd och sköttes i huvudsak av klubbens i ungdomar med Samuel Brodén som
huvudansvarig. På eftermiddagarna skapade föräldrarna till klubbens tonåringar en egen träning med
tränare Louisa. Louisa kunde även bokas för privatträning. Markus och Gilbert från Huddinge TK kom
och var gästtränare vecka 28 & 29. Vecka 30 var tennisskolefri så att alla kunde träna inför KM.
Stort deltagande och hög aktivitet hela sommaren med särskild ”peak ”v 27, 28 och 29. Klubben
arvoderade Redten för att sköta löner till tränarna. Organiserad vuxenträning fick stå åt sidan för
barnen denna sommar men kommer tillbaka 2021.
Kafét
Kafeét sköttes av klubbens ungdomar mot funktionärsersättning. Ett lyckat koncept på alla plan.
Glada ungdomar, bra mat och uppskattat av alla! Plus minus noll i kassan men det tillförde klubben
en ny dimension i ”trevligt”.
Summering av kostnader
Digitalisering till trots har klubben fasta kostnader så som bland annat, el, vatten, arrende,
sophantering, hemsida och kostnader för bokningssystem osv. Årsavgiften höjdes till 1200:-och vi har
nu 153 medlemmar. Vi gjorde ytterligare investeringar så som ny hemsida kopplad till Instagram, ny
förvaring av möbler, och markarbeten. Planen är att skapa förutsättningar så att klubben om 16 år
har en kassa för nya banor. Kafet går plus minus noll och tennisskolan med vinst i de former de sköts
nu. Klubben har valt att arvodera Redten för bokföring.
Årets resultat är -4 389,32. På kontor fanns 319 000:- vid årsskiftet
Arrende
Arrendet med Nacka kommun har sju år kvar och ligger på ca 15 000:-/ år.
Aktiviteter
Följande aktiviteter har klubben genomfört under året:
• Årsmöte i april.
• Tennisskola alla veckor utom vecka 30, innan KM.
• Midsommarturnering med ca 40 deltagare
• KM gick av stapeln med Martin Brodén, Arne Liljemark och Peter Ferber som tävlingsledare.
Juniorerna spelade poolspel så att alla fick spela minst tre matcher.
Prisutdelningen sker 2021 pga av Covid19
• Saltismatchen vanns till slut av Älgö, slutade 6-5. Matcherna spelades i Saltis och Nippe
bidrog som engagerad lagkapten.
• Klubbkvällarna skedde i år med max 16 deltagare och inbjudan gick ut via Whats App.
• Familjeklubbkväll uteblev pga av Covid 19.
• Kräftskiva skedde spontan på sista klubbkvällen med 16 deltagare.
Investeringar under året:
• Hemsida
• Markarbete

Årsavgift 2020
Årsavgiften för säsongen 1 juni- 31 augusti var 1200 kr vilket berättigade 12 spelrätter.
Strö tider kostade 140 kr för medlemmar och 200 kr för icke-medlemmar.
Juniorer spelade gratis vid lediga banor.
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