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Inledning 
Järfälla Tennissällskap (JTS) bedriver idag huvudsakligen verksamhet för barn och ungdomar samt på 

motions- och veterannivå. 

Verksamheten är för barn och ungdom indelad i minitennis och tennisskola samt tävlingsjuniorer. 

Motions- och veterannivån representeras i föreningens regi av vuxenträning, motionsgruppspel, 

tävlingsgruppspel samt seriespel och individuellt tävlande. 

Med JTS som helhet i fokus har följande övergripande mål identifierats för att stabilisera och vidare 

lyfta verksamhet, individ och klubb: 

▪ Kvalitet 

▪ Klubbkänsla 

▪ Framtid 

▪ Överblick 

Under verksamhetsåret kommer representant från styrelsen tillsammans med representanter för 

verksamhet och medlemmar i olika projektgruppsformer utarbeta förslag på agenda, aktiviteter och 

delmål för hur de övergripande målen inom respektive verksamhetsområde ska förverkligas. Detta 

tillsammans med unika projektmål som varje projektgrupp tar fram inom sitt område. 

De av grupperna framtagna målen förankras i styrelse, med verksamheten samt representanter för 

våra medlemmar.  

Målsättningen med projektgrupperna är att verksamhetsplanen för 2019 löpande uppdateras, inför 

och senast under HT 2019, med de tillägg och den agenda respektive projektgrupp identifierar för 

verksamhetsområdet. 

 

Vision och värdegrund 
Järfälla Tennissällskap ska vara den personliga tennisklubben där alla känner sig lika välkomna. 

Verksamheten ska byggas på ledorden Glädje, Gemenskap och Utveckling och dessa ska naturligt 

vara en grund som dagligen präglar alla verksamhetsområden. 

▪ Glädje 

▪ Gemenskap 

▪ Utveckling  

 

Övergripande målsättningar 

Kvalitet 
JTS håller genomgående höga målsättningar i sitt arbete, såväl på personlig nivå som inom respektive 

verksamhetsområde som helhet. Kvalitet ska prägla såväl vårt interna som externa arbete och gagna 

varje medlem i hallen och på banan. 

Klubbkänsla 
JTS ska fortsätta vara Sveriges trevligaste tennisklubb där gemenskap och socialt intresse för 

individen är genuint och lockar till ett engagemang i klubben, delaktighet, stolthet och ansvar - såväl 

bland medlemmar som anställda och ideellt engagerade. 



Att arbeta tillsammans, med och för varandra på alla plan, är för oss en självklarhet. Vi uppmuntrar 

initiativ där individen får möjlighet att växa inom områden denne finner glädje, utveckling och 

engagemang. 

Framtid 
JTS strukturerar och bygger en organisation och verksamhet för framtiden. Ett framtids-tänk som 

naturligt innefattar såväl en god planering och förberedelse inför resterande del av dagen och 

veckan, såväl som i ett längre perspektiv för kommande termin och år. Vi bygger långsiktigt vidare för 

personens och klubbens sportsliga framgångar, ett livslångt tennisspelande och en känsla av glädje 

att engagera sig i JTS. 

Överblick 
JTS ser helheten och till helheten i sin verksamhet och kan därigenom hålla en hög kvalitet, skapa en 

gemenskap som leder till klubbkänsla och bygga en organisation och verksamhet för framtiden som 

håller en hög kvalitet. 

Vi jobbar för att tillsammans hjälpas åt att se hela vår verksamhet och konsekvenser av våra aktioner 

för att proaktivt kunna agera på det sätt som gagnar klubben och våra medlemmar mest. 

 

Målsättningar 

Träningsverksamheter 
JTS håller en tennisutbildning med hög kvalitet som lockar till glädje och vidare spel i den 

konditionsidrott vi brinner för.  

 

Minitennis och Tennisskola 
JTS strävar efter att förmedla en gedigen utbildning inom tennis som väcker ett livslångt intresse och 

förhoppningsvis en lust till vidareutveckling och där många väljer och känner sig redo att ta steget 

vidare till tävlingsspel. 

Tävlingsjuniorer 
JTS bygger en organisation och verksamhet för att i framtid ha en bred tävlingsgrupp med flertal 

spetsar som på nationell nivå ska kunna vara slagkraftiga och framstående även i de större 

tävlingarna. 

 

Vuxentennis 
JTS fortsätter utveckla verksamheten med fokus på glädje, gemenskap, gruppernas täthet och 

sammansättning. 

Vi bygger en större symbios mellan ambitiösa elever inom tennisskola och bland tävlingsjuniorer och 

våra vuxna tillgångar inom motions- och veterannivån. 

 

Vidare startas projektgrupper, vid skrivande stund enligt nedan, för att på bredare front uppmana till 

delaktighet och engagera medlemmar i klubbens verksamheter. 

 



Egna tävlingar 
Målsättning: 

- JTS ska fokusera på att genomföra de egna tävlingarna väl planerat och organiserat 

Aktiviteter: 

Serielag 
Målsättning: 

- JTS ska åter vara väl representerade i de svenska tennisserierna 

Aktiviteter: 

- Skapa intresse och engagemang för att fler ska vilja spela seriespel 

- Försöka finna sätt att få fler återvändare till klubben 

Tävlingsgruppspel 
Målsättning:  

- Vidareutveckling av klubbens tävlingsgruppspel 

Aktiviteter: 

Klubbaktiviteter 
Målsättning:  

- På ett trevligt sätt öka klubbgemenskapen 

Aktiviteter:   

- Organisera sociala klubbtävlingar internt, klubbutbyten och aktivitetsdagar  

Ungdomsråd 
JTS bygger en verksamhet och organisation för framtiden. Vi vill att ungdomar ska få vara delaktiga i 

detta och tycka till om hur de ser på verksamheten, vad de upplever i sin träning och i hallen samt 

vilka tankar och önskemål de har. 

Ett tillfälle för de deltagande att lära sig mer om gruppsamverkan, ledarskap och utveckling. 

Målsättning:  

- Utifrån juniorers perspektiv utvärdera sin egen och sina kompisars upplevelse av klubben 

- Ta fram förslag på aktiviteter i verksamheten 

- Individuell ledarskapsutveckling 

Aktiviteter:  

- Löpande möten i egen regi, eventuellt med styrelsemedlem närvarande 

- Deltagande i ordinarie styrelsemöte 

  



Kommunikation 
Det sätt vi kommunicerar och informerar på inom valda plattformar ska verka för att kvalitativt 

informera om vår verksamhet, vision, mål och styrkor. 

Kommunikationen ska sträva efter att ske enhetligt såväl språkligt som grafiskt. 

Målsättning: 

- Förbättra klubbens kommunikation med medlemmar via samtliga kanaler 

- Ny hemsida som används som huvudsaklig bas för kommunikationen  

Aktiviteter: 

- Ny hemsida 

- Rutin för och uppföljning av kommunikation i hallen 

- Rutin för och uppföljning av medlemsinformation via e-post 

Sponsorer 
JTS ska erbjuda företag och organisationer en marknadsplats med inriktning på tennis och olika 

event. Sponsorverksamheten ska innefatta hallexponering och tävlingar som stöd för framförallt 

barn- och ungdomsverksamheten. Vi ska ligga i framkant med en anläggning och verksamhet som 

företag och organisationer inom Järfälla med omnejd vill förknippas med.   

Målsättning: 

- Skapa attraktiva erbjudanden som är säljbara i framförallt närområdet 

Aktiviteter: 

Beläggningsgrad 
JTS behöver öka beläggningsgraden främst dagtid. 

Målsättning: 

- Ökad beläggning på banan 

Aktiviteter: 

- Samarbete med skolor 

- Finna tredje part som dagtid vill bedriva verksamhet, primärt vardagar 

- Utöka daggruppspel  

- Samarbete med företag  

Hallbolag 
Genom att till hallbolaget dedikerad styrelseledamot utses öka samordningen mellan klubb och 

hallbolag. 

Målsättning:  

- Hallbolagets arbete ska ske i enlighet med JTS styrelseinstruktioner. 

Aktiviteter: 

- Skapa kort- och långsiktig underhållsplan 

- Arbeta vidare med energibesparingsprogram 

- Underhåll av omklädningsrum 



- Söka bidrag och sponsorer 

Bidrag 
Målsättning:  

- Se över vilka bidrag vi kan vara aktuella för och ansöka om dessa 

Aktiviteter: 

JTS - NextGen 
Målsättning:  

- Skapa en långsiktig plan med målsättningar och visioner för framtidens JTS (2024) med plan 

för hur organisation och verksamhet på sikt bör se ut och vilket fokus klubben ska ha för att 

nå de mål som där tas fram inför årsmöte 2020. 

Aktiviteter: 

Ekonomi 
JTS ska ha en sund och stabil ekonomisk grund att bygga vidare sin organisation och verksamhet på. 

Vi skapar förutsättningar för att säkerställa att långsiktigt kunna stödja verksamheten och 

effektivisera vår organisation. 

Organisation 
Styrelsen leds av en ordförande samt ledamöter och suppleanter. När årsmötet inte är samlat är 

styrelsen klubbens beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter och styrning. 

Tränarna sköter den dagliga verksamheten och har till ansvar att värna om föreningens ekonomi och 

verkställa de målsättningar som sätts upp.  

Styrelse och tränare genomför löpande planerings- och uppföljningsmöten i ledningsgrupp och 

specifikt tillsatta möten.  

JTS organisation ska vara optimerad för verksamheten och vi ska sträva efter att ha rätt person på 

rätt plats i varje led och låta individer primärt arbeta med det de finner störst glädje inom och 

därigenom kan hålla en hög kvalitet i sitt verk. 

 

Styrelsen i mars 2019 

 


