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Förslag inför ÅTK årsmöte 27/2

• Föreningarna ”Åkereds TK” och ”Föreningen Team Sportarenan” slås 
samman till en tennisklubb inför säsongen 2018/2019.

• Klubbens namn blir ”Team Åkered TK”

• Information till medlemmar under våren/sommaren 2018



Medlemskap

• Klubben är öppen för alla nya medlemmar

• Deltagande i någon av klubbens aktiviteter kräver medlemskap• Deltagande i någon av klubbens aktiviteter kräver medlemskap

• Medlemsavgift/år: Junior: 300 kr Senior: 400 kr

• Betald medlemsavgift i någon av klubbarna under våren 2018 berättigar till 
medlemskap i Team Åkered TK under hösten 2018.



Verksamhet

• Den nya klubben erbjuder såväl tenniskurser för barn i alla åldrar, vuxenkurser samt 
tävlingsgrupper för de barn/ungdomar som vill satsa på sin tennis

• Klubbens styrelse delegerar verksamhetsansvaret till Sportarenan tills vidare

• Sportarenan säkerställer sportslig och ekonomisk stabilitet i föreningen



Ekonomi

• Team Åkered TK får två konton

▫ Ett aktivitetskonto

▫ Ett sponsorkonto

• Klubbarnas ekonomi slås ihop och medel sätts in på gemensamt sponsorkonto.

• Alla intäkter från sponsorer går till sponsorkontot. 

• Klubbens styrelse verkar för att öka sponsorintäkterna

• Sponsorkontot  debiteras tävlings- och seriekostnader samt av styrelsen beslutade kostnader

• Alla tränings- och medlemsavgifter hanteras av aktivitetskontot

• Sportarenan reglerar planhyra, tränare, utrustning och övrigt gentemot klubbens aktivitetskonto  



Stadgar, verksamhet och styrelse

• Alla medlemmar i Åkereds TK och Team Sportarenan blir automatiskt medlemmar i Team Åkered 
TK fr.o.m. 1 aug 2018

• Licensierade spelare i Team Sportarenan ansöker till om klubbyte till Svenska tennisförbundet • Licensierade spelare i Team Sportarenan ansöker till om klubbyte till Svenska tennisförbundet 
senast 1 sep 2018

• Verksamhetsplan vidareutvecklas  under våren för att passa nya verksamheten och 
implementeras fullt ut till hösten 2018

• Styrelsemedlemmar från Team Sportarenan erbjuds plats i den nya styrelsen på Åkereds TK:s 
årsmöte


