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Styrelsen för Järfälla Tennissällskap lämnar följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Organisation
Styrelsens sammansättning
Vid konstituerande möte 2019-03-28
Namn
Otávio Darefjell
Lars-Börje Dorfh
Henrik Arkeving
Mia Olsson
Berit Fredriksson
Cecilia Grepp
Per Gädd1
Mats Lundberg2
Karl Brännström
Jörgen Petersson

Roll
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant/Ledamot
Suppleant
Suppleant

Ansvar

Mandattid
1 år
Marknad
2 år
Ekonomi
2 år
Sekreterare/Kommunikation 1 år
Trivsel
2 år
HR
2 år
Hallbolag och Bidrag
1 år
Ungdom
1 år
Kommunikation
1 år
1 år

Revisorer
Namn
Peter Van Linden
Magdalena Tull
Stefan Stignäs
Tomas Nilsson

Roll
Revisor
Revisor
Revisorssuppleant
Revisorssuppleant

Valberedning
Namn
Mikael Hansson
Lisa Stålspets
Roland Krywult

Roll
Sammankallande

1

Per Gädd avgick från styrelsen 2019-11-06 på egen begäran och ersattas av Mats Lundberg som ordinarie
ledamot
2
Mats Lundberg ordinarie ledamot från 2019-11-06
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Personal
Namn
Anders Francke
Valentin Manolescu
Bosse Eriksson
Abraham Sereke
Ulf Zacharias3
Maickol Cornejo4

Roll
Klubbchef
Sportchef

Ledningsgrupp
Namn
Otávio Darefjell
Lars-Börje Dorfh
Cecilia Grepp
Anders Francke
Valentin Manolescu
Bosse Eriksson

Roll
Sammankallande
Suppleant

Styrelse- och ledningsgruppsmöten
Under kalenderåret har styrelsen genomfört 14 styrelsemöten och ledningsgruppen 22
ledningsgruppsmöten.
Därutöver har ett större antal arbetsmöten hållits med styrelse och anställda där organisation,
verksamhetsfrågor och planering diskuterats.

Medlemmar
Kvinnor
Män
Totalt

Juniorer
142
164
306

Seniorer
145
493
638

SUMMA
287
657
944

Årsavgifter
Kategori
Junior
Senior

3
4

Avgift
250
500

Ulf Zacharias valde att avsluta sin anställning januari 2019
Maickol Cornejo påbörjade sin anställning 2019-04-01
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Inledning
Ordföranden
Otávio Darefjell

Järfälla Tennis är en klubb med enorma förutsättningar, i såväl anläggningen som sådan till de
människor som vistas i hallen.
Styrelsen valdes på årsmötet i slutet av mars, 2019. Verksamhetsåret kan med ett ord sammanfattas
som konstruerande, i en mycket glädjande riktning. Vår ambition inom klubben har skruvats upp och
vi har på bred front försökt adressera en rad olika områden:
▪
▪

▪
▪

▪
▪

Vår interna miljö och organisation inom styrelse och kansli där vi har eftersträvat att skapa
en tydligare struktur och organisation för vår verksamhet
Vårt löpande aktiva arbete med ekonomin där Henrik Arkeving drar ett stort och viktigt lass
som kassör och har höjt vår nivå och möjlighet att i styrelsen månadsvis följa vårt
ekonomiska läge
Skapandet av kommittéer och projektgrupper som förtjänstfullt bidragit till att
vidareutveckla vår klubb
Initierandet av JTS NextGen som är styrelsens sätt att med delaktighet skapa en
verksamhetsinriktning, målsättningar och handlingsplan för klubben, anläggningen och
verksamheten i sin helhet fram till 2030
Breddandet av våra verksamheter i tennisskola och vuxentennis
Genomförandet av fler aktiviteter för att öka engagemanget hos våra medlemmar och vara
fler som har riktigt roligt med vår sport och klubb

Utöver detta har vi också arbetat med att starta upp ett ungdomsråd, som en viktig funktion inom
klubben. Långt ifrån den primära anledningen till att vi valt att starta upp ett ungdomsråd, men detta
ligger givetvis också helt i fas med Barnkonventionen som trädde i kraft som lag per 1 januari 2020.
Tydligt är att man kan se och känna ett ökat engagemang och glädje i hallen och det faktum att våra
kunder och medlemmar spelar mer tennis och att det är en ökad beläggningsgrad och ett högre tryck
på bantimmarna är fantastiskt – grymt skoj!
Vi har en mängd roliga utmaningar framför oss och ser fram emot att ta oss an dem. Tillsammans, för
varandra och med varandra.

Klubbchefen
Anders Francke

Järfälla Tennis - en klubb i utveckling!
Järfälla TS har under det gångna året fortsatt utvecklas i positiv riktning.
Vår värdegrund GLÄDJE-GEMENSKAP-UTVECKLING har gett en atmosfär och gemenskap som har
inneburit ett ökat engagemang och delaktighet i klubbens verksamhet.
Styrelsens och anställdas ambition att skapa en hel tennisklubb med engagemang och glädje har
resulterat att flera söker sig till klubben. Vi har ökat medlemsantalet, förbättrat beläggningen i hallen
och därigenom fått en stabilare ekonomi i klubben.
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Kvalitetssäkringen i träningsverksamheten både för vuxna och juniorer gör att vi nu kan höja våra
målsättningar sportsligt och breddmässigt.
Styrelsen har initierat ett spännande projekt med tyngdpunkt för en vision och strategi samt mål för
år 2030. Bland annat har en workshop där följande mål diskuterades:
▪
▪
▪
▪

Sportsliga
Kulturella
Anläggning
Ekonomi

Detta arbete skall fortsätta under 2020 med engagemang ifrån medlemmar och målsättningen är att
plocka fram en handlingsplan inom olika verksamhetsområden mot 2030.
Vi har olika utmaningar framför oss men med kontinuitet i styrelsearbetet och medlemmars
engagemang i olika projektgrupper och kommittéer, så är vi övertygade om att vi kan fortsätta
utvecklas som klubb och tillgodose alla olika medlemmars intressen.
Grunden är satt och vi har alla möjligheter till att bli en av Sveriges ledande tennisklubbar!

Verksamhet
Ekonomi
Henrik Arkeving

Som ny kassör i klubben sedan april har mitt fokus varit att förstå och få kontroll på verksamheten.
Stort fokus har legat på att rensa upp i vår bokföring, sätta nya rutiner, samt få våra medlemmar att
betala sina förfallna fakturor. Detta har vi lyckats bra med och vi går in i 2020 med än bättre likviditet
än tidigare.
I takt med att vi kommit ikapp med bokföringen, har styrelsen kunnat få prognoser och ekonomiskt
utfall i samband med styrelsemöten. Detta hjälper styrelsen att fatta mer korrekta beslut.
Med tanke på att Sällskapet haft ett par "tunga" år ekonomiskt med stora minus resultat är det
glädjande att vi kan presentera ett positivt resultat för 2019.
Vad gäller det ekonomiska utfallet hänvisar vi till Resultat och balansräkning.
Budget avseende 2020 visar på ett positivt resultat på ca 250 000 innan transaktioner med
Hallbolaget.

Barn och ungdom
Valentin Manolescu

Antalet elever ligger nu stadigt över 300 (220 elever vid samma period året innan).
Prova på tennis-dagar har vi fortfarande inför varje termin. Ca 180 - 240 kommuninvånare besökte
oss vid varje tillfälle och många har sedan ställt sig på kö till våra olika verksamheter.
Alla våra elever födda 2008 - 2012 har under året erbjudits matchträningar (interna klubbmatcher),
ca 15 deltagartillfällen under året.
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Vi ser positiva resultat av detta då deltagarantalet från klubbens juniorer vid olika sorters tävlingar
har ökat från ca 6–10 st. till numer 25–30.
Dessutom har många föräldrar engagerats under dessa matchträningar, uppskattat!
Tävlingsgruppens 8–9 deltagare har representerat JTS under Junior SM, Båstadspelen och Salk Open.
Vi har även åkt på grusläger under våren, till Tabergsdalens TK. Deltagarna har tillhört
tävlingsgruppen och de som är närmast att komma in i denna framöver.
Under höstlovet bedrev vi ett tennisskoleläger i Örebro TK, de 12 deltagarna var i åldrarna 7–9 år.
Under våra läger bor vi i tennishallarna vi besöker, håller kostnaderna nere, jobbar med
klubbkänslan/lagkänslan och givetvis utveckling så som våra ledord påbjuder.

Vuxen
Anders Francke

Under verksamhetsåret har organiserad vuxenträning ökat markant. Idag har vi 125 personer som
har tränarledd träning under veckorna. Detta är ett klart bevis för att fler och fler vill förkovra sig för
att utveckla sin tennis eller att lära sig spela. Vi har idag en kö till vuxenverksamheten och
intresseanmälningar strömmar in till kansliet hela tiden.
Givetvis finns det flera orsaker till detta men vi som arbetar i hallen känner att tennisintresset i
Järfälla har ökat och att vår kvalité i träning och organisation börjar ge resultat. Flera vill spela mera
vilket ökar beläggningen och intresse för gruppspel både i matchform och sociala arrangemang
intresserar allt fler.
Populära träningsformer som Sign-in träning, intensivträning under sommaren, tennisresor och
matchkvällar har också givetvis bidragit till den positiva utvecklingen.
Allt detta ökar engagemanget bland medlemmar och vi kommer att utveckla vuxentennis med flera
nya projekt det kommande året. Stay tuned och håll koll på hemsidan!
Avslutningsvis vill vi än en gång tacka alla duktiga elever och tränare som ger allt på tennisbanan vid
varje träningstillfälle. Detta stärker bara vår vision för klubben att utvecklas och sätta Järfälla TS på
kartan både i kommunen och i tennis Sverige.
”Tennis en levande idrott för livet, hela livet”

Tävling
Anders Francke, Valentin Manolescu

Järfälla Vintercup
för barn/ungdomar i åldrarna 12 – 18. 338 deltagare kom från distriktets olika klubbar.
Tennis Europé
En internationell tävling för Europas 14 åringar. Kravet på oss som arrangör var att tillhandahålla,
logi, transporter mellan hotell och klubben, lunch och att ha många funktionärer. Ett stort projekt
som vi lyckades ro i hamn.
Stort tack till alla inblandade!
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Järfälla Classic
En veterantävling för åldrarna 35 – 85 och med deltagare äldre än 85 år, häftigt! Vi hade 205
deltagare, kul!
Stockholm Open Tour
Endagsturneringar för barn i åldrarna 8 – 11. Denna tävlingsform är nästa steg efter
matchträningarna där våra elever får möta andra klubbars barn i hemmamiljö.
JTS har arrangerat två SO Tourer per termin där nästan hälften av deltagarna har representerat JTS.
Klubbmästerskap
Roligt att KM växer, i år deltog 108 medlemmar, en ökning med ca 25 medlemmar jämfört med året
innan.
Damer B var en ny klass då åtta damer från vuxenträningen ville delta. Roligt då de bara hade tränat
en till två terminer.
I KM var den yngste 7 år och den äldste 65.
KM-veckan andades klubbens ledord; glädje, gemenskap och utveckling.
Tack till de som hjälpte till under KM!
Juniorresultat
Taj Mutahar, Elton Stålspets, Isak Karpenfalk stod för turneringssegrar.
Felicia Tuomivaara, Jerren Abeyratne och Nellie Wahlberg stod för flera framskjutna placeringar i
tävlingar. Nellie kvalade in i Junior SM på ett övertygande sätt som ett år ung i klassen.
Tävlingsresultat seniorer och veteraner
Flera av klubbens veteraner har haft nationella och internationella framgångar under året och flera
har också representerat Sverige i lag VM och EM samt nordiska lagsammanhang. Bland dessa kan vi
nämna Per Johansson, Alison Uvner och Danne Attlerud.
Följande resultat för Järfälla spelare vill vi uppmärksamma:
▪

▪
▪

▪
▪
▪

Per Johansson segrare i Veteran SM H65 inomhus. Dessutom segrare i ITF tävlingar H65 på
grus i Bournemouth och Karlskrona. Final i H65 i Veteran SM ute Båstad. Segrare i vår egen
tävling Järfälla Classic H65 mot klubbkompisen Mikael Kirs
Anders Francke final H60 Veteran SM i Båstad
Mikael Kirs kvartsfinal i individuella VM H65 i Umag Kroatien. Förlorade mot en fransman
Marc Renault i en stenhård match som sedan vann klassen. Semifinal o Final i flera ITFtävlingar Hangö, Riga mm.
Björn Stenqvist segrare i H55 Järfälla Classic
Danne Attlerud segrare i Veterankraft Open Danderyd H60. Final i Båstad H60 dubbel med
Jan Rydegran Saltsjö Duvnäs
Marie Fritzell segrare i Veterankraft Open Danderyd mot klubbkompisen Alison Uvner i D60

Järfälla TS har en otrolig bredd i veteransammanhang och många fina resultat under året bevisar
detta. Tennis är en fantastisk sport som enligt flera undersökningar av olika forskningsinstitut är den
sport som förlänger livet med 10–15 år. Ingen annan sport är i närheten av dessa siffror.
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Förhoppningsvis fylls även senior sidan på med nya juniorer ifrån klubben som kan representera
Järfälla TS i Sverige eliten om några år. Kan Rebecca Peterson som är fostrad klubben så kan flera
andra om viljan o krigarmentaliteteten finns där!

Serie
Cecilia Grepp

Klubben har under det gångna året haft flertalet lag anmälda till Svenska Tennisserien.
Under säsongen inne 18–19 spelade fem veteranlag (H55, H65, H70, D50 och D60). H55 slutade på
3e-plats i div 1 och H65, D50 och D60 vann sina div2 serier med uppflyttning som följd.
Under uteserien spelade fem veteranlag (H45 som nystartat, H55, H65, D50 och D60). D60-lagets 2:aplats i div 1 har resulterat att de nu är uttagna att spela EM för klubblag som går av stapeln i Spanien
i september.
Klubben anmälde hela nio lag som kom till spel säsong 19-20 (Herr, H35, H45, H55, H65, H70, Dam,
D50 och D60). Serien pågår fortfarande för veteranlagen, men både herr-och damlaget spelade klart
sina serier under hösten.
För Herrlaget spelade: Marcus Löf, Magnus Odenlid, Daniel Netz och Maickol Eric Cornejo.
För Damlaget spelade: Caroline Erlandsson, Alicia Wahlberg, Anna Gao, Nellie Wahlberg, Aghadeer
Mutahar, Felicia Toumivaara och Taj Matahar.
Herrlagets lagledare Marcus Löf skriver: Från herrlagets sida är det nog värt att nämna att Järfälla
ställde upp med ett nytt lag efter att inget lag i herrklassen funnits på flera år. Vi slutade på tredje
plats i serien vilket får ses som en helt okej debutsäsong
Damlagets lagledare Valle skriver:
Målet var att vinna serien redan i år (självfallet). Inför serien stundade fem matcher.
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Den första mot Spånga där Caroline, Anna Gao och Taj ordnade en fin 4–0 seger, bra start!
Andra matchen mot Norrtälje på bortaplan vann Anna G, Taj M och Aghadeer ordnade en 3–
1 seger. Norrtälje strök sig ur serien och matcherna ströks ur tabellen.
Näsbyparks TK, på bortaplan, vi blev inbjudna på fel dag, matchen flyttades till Järfälla helgen
efter.
Anna Gao, Taj och Nellie stod för riktigt bra insatser och ordnade en 4–0 seger. NPTK var ett
av tre lag på förhand tippade att vinna serien.
I fjärde matchen gästades vi av Västerås TK, seriefinal. Alicia, Nellie och Aghadeer (var på
plats och skulle heja på laget och fick hoppa in när ett sent återbud uppstod) segrade
övertygande med 4–0 och seriesegern var redan nu ett faktum, innan den sista omgången.
I sista omgången drog sig Avesta ur serien.

Coacher i serien var Alicia (känningar i ryggen) men roligt nog var hon på bänken som coach, Bosse,
Maickol och Valle.
Deltagare som också utmärkte sig var systrarna Mutahar som kom och hejade på hemmamatcherna.
Grattis till seriesegern!
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Damsektion
Olivia Schlyter

Damsektionens syfte är att arrangera tennisaktiviteter för kvinnor i alla åldrar och med olika
spelstyrka.
I december 2019 hade vi vår första damdubbelaktivitet, det blev väldigt uppskattat många kom och
många slöt nya tenniskontakter.
Vår ambition är att under 2020 arrangera och bjuda in till ett antal aktiviteter för alla damer i klubben
som exempelvis, damgruppspel, träningsträffar, matchkvällar samt nätverkstillfällen.
Vår målsättning med Damsektionen är att alla tjejer i klubben ska: Utvecklas som tennisspelare, få
träna på att spela match (dubbel/singel), nätverka, lära känna andra spelare och hitta nya
träningskompisar samt sist men inte minst: Ha kul med tennis!

HR
Cecilia Grepp

Utöver de fast anställda har ett antal timanställda tjänstgjort som tränare och servicepersonal i shop
och café.
Klubben är med i Arbetsgivaralliansen, med intentionen att skapa en trygghet i verksamheten för
såväl anställd som styrelse och för att JTS som arbetsgivare ska vara attraktiva och arbetsplatsen
lockande sådan, som följer de avtal och arbetslagar som råder.
Arbetsgivaralliansen stipulerar avtalsmässigt vilket ansvar styrelsen har gentemot anställda och vad
som där behöver efterlevas som arbetsgivare i de arbetsrättsliga krav som ställs. Styrelsen har därför
under det gångna aktivt arbetat med att se över organisationen och skapa en väldokumenterad och
tydlig sådan.
Sedan januari 2019 sköts lönehanteringen av en lönebyrå. Från 1 januari 2020 finns ett krav att alla
idrottsföreningar inom RF ska kontrollera begränsat utdrag ur belastningsregistret för ledare som har
kontinuerlig kontakt med barn, Under hösten skapades därför riktlinjer för hur JTS ska hantera detta
krav, som samtliga anställda tagit del av.

Marknad
Börje Dorfh

När det gäller marknad/sponsring så har vi under året inventerat vad klubben kan erbjuda som skulle
kunna locka företag att ge ett ekonomiskt bidrag. Tiderna har förändrats och den traditionella skylten
är inte lika intressant längre. Det är också viktigt att skilja på sponsring och fundraising. För att ett
företag ska få göra avdrag för en ekonomisk stöttning av idrottsklubb så måste de kunna visa att de
fått något tillbaka.
Tankar kring vad klubben kan erbjuda företag gällande exponering/event etc.
Istället för den traditionella skylten i hallen så måste vi kunna erbjuda helt andra typer av
exponeringar och evenemang. Det som marknadsgruppen enades kring och som vi tror kan vara av
intresse att kika närmare på är:
Arbeta med exponering
• på skärmen i entrén
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•
•
•
•
•
•
•

och länkar på hemsidan
länkar och erbjudanden i våra nyhetsbrev
i klubbens egna annonser typ den vi körde i somras
på en bana, bansponsor
på personalens kläder
i samband med tävlingar, namn på tävlingen etc.
på hallens utsida. Idag heter vi Siabhallen. Kanske dags att byta namn

Event
Vi kan försöka anordna företagsdagar på klubben med frukost sedan tennis eller tennis sedan lunch.
Syftet i förlängningen är att få företag att spela tennis morgon- och dagtid. Vid en träff med Järfälla
Näringsliv så bestämdes att kommunen hjälper till att bjuda in till en första företagsträff i mitten av
februari. Dessutom kommer klubben förhoppningsvis vara värd för en av kommunens
företagarfrukostar våren 2020. Kanske april eller maj
Företag
Huvudmålgruppen är naturligtvis lokala företag som vänder sig till kommuninvånarna. Pga GDPR har
vi inga möjligheter att få ut en lista på företag från kommunens register. Vi får alltså själva försöka
lista intressanta företag och sedan sätta igång och ringa. En medlem i klubben har erbjudit sig att
genomföra en del fotarbete vilket känns mycket bra. Men vi behöver fler som kan ta lite kontakter.
Kansliet hjälper till med att ta fram kundprospekts. Vi har redan idag några färdiga grundpaket med
priser men vi kommer påbörja ett arbete med att ta fram nya grundpaket. Viktigt är också att alltid
kunna erbjuda skräddarsydda lösningar.
Vi har också kikat på idéer kring klubbens egen marknadsföring. Försommaren testade vi att köra en
annons i tidningen Expressen. Lite svårt att utvärdera resultatet men Kansliet upplevde att vi fick en
del förfrågningar som troligen härrörde från den annonsen. Vi kikar nu på möjligheterna att kunna
köra flera annonser. Endera helt själva vilket dock kostar en del. Ett alternativ är att få med
Stockholms Tennisförbund. Vi har haft ett första möte och kommer diskutera vidare med dem. Ett
tredje alternativ är att hitta några lokala företag som är villiga att betala en slant för att få vara med i
annonsen.
Jag tycker att vi har kommit en bit på vägen när det gäller att identifiera förutsättningarna. Nästa
viktiga steg blir att få igång själva genomförandeprocessen.

Kommunikation
Karl Brännström, Mia Olsson

Under 2019 arbetade klubben vidare med den nya hemsidan och rutiner samt innehåll till denna.
Fokus för sajten är att ge medlemmarna och besökare bra förutsättningar att lösa sina behov, som
att boka bana, på ett lätt och smidigt sätt.
Utöver hemsidan har en digital infoskärm införskaffats och placerats på väggen innanför entrén.
Under 2019 har manér och format för innehåll arbetats fram och in i nuvarande år fortsätter arbetet
med att sätta upp redaktionella rutiner för denna samt hemsidan och eventuella nyhetsbrev.
Kommunikation har under året även genomfört mindre stöttande insatser i form av fotografering,
formgivning, stöd vid publicering och formulering av budskap vid behov.
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Gällande budskapsformulering och formgivning så kan nämnas till exempel till den tidningsannons
som klubben gick ut med under våren.

Gruppspel
72 deltagare i tävlingsgruppspelet, 9 grupper om 8 spelare i varje, med kölista. Sommargruppspel på
grus, med 5 grupper om 8 spelare i varje grupp samt en damgrupp med 6 spelare.
Ett försök till damgruppspel inomhus, men dessvärre svårt att få damerna att spela gruppspel.
Damsektionen är aktiverad i frågan.
Daggruppspelet består av en grupp med 9-10 spelare. Här borde vi kunna vara betydligt fler.
Motionsgruppspel består av 5 grupper, med totalt 40-50 spelare.

Järfälla Tennishall Aktiebolag
Erik Wahlberg

Styrelse och revisor
Hallbolaget har haft bolagsstämma där följande ledamöter valdes:
Namn
Erik Wahlberg
Kjell Lindberg
Lars-Olof Lindberg
Bo Eriksson
Mikael Hansson

Roll
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant

Peter van Lienden

Revisor

Verksamhetsåret
Under verksamhetsåret har Hallbolaget arbetat med:
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Tvist med JRC pga. El & VA anslutning, avklarat i juni. VA kvar och JRC kopplar bort sig från
JTH el. Mkt tid och energi under första halvåret.
Klart med ny borgen med kommun, möte och dialog med Claes Wester, Finans och
redovisningschef Järfälla Kommun. 10 årig borgen med ny amorteringsplan beslutat av
Järfällas politiker. (Erik + Otávio)
Nytt elavtal med Fortum, löptid 1 år, köper el på spotmarknaden.
Avtalet med Office management uppsagt (2020-12-31) avser skrivaren.
Klubbchef JTS har lyckats hyra ut rum till Thomas Wissing, Naprapat. Tagit fram hyresavtal.
21 600 kr/år. Intäkterna för lokaler går till JTS.
Inköp och installation av luftvärmepump vid entrén.
Renovering och målning av entré och gång till omklädningsrum.
Borttagning av anslagstavlor och lagning med spånskivor, borttagning av element, inköp av 5
st nya vita dörrar med karm på K-rauta. Stort Tack till Erik Wahlberg och Micke Hansson för
mkt nedlagd tid på kväll och helg.
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▪
▪
▪
▪
▪

Ommålning av entré och gång, augusti/september. Ommålning och lagning av röda
utrymningsdörrar. (Jalkeruds måleri + Erik)
Städning och boning av golv i augusti (Vretens städ). Skurning av tennisbanor med maskin
med väldigt bra resultat. Bör genomföras terminsvis. (Vretens städ).
Beställning och inköp av ny hemsida till JTS (Milkandfriends, Susanne).
JTS köpt in en ny digital skärm gm Hallbolaget till entrén. Montering av skärm (Micke, Erik).
JTS ordförande/styrelse beställt reklam i Expressen gm Hallbolaget. (tveksamt resultat).
Möten om energioptimera anläggningen har hållits. Ny LED belysning och komplettering av
luftvärmepumpar planeras 2020 om bidrag kan erhållas. Tomas Lindström, Otávio, Erik & Bo.

Valberedningen
Mikael Hansson

I arbetet har valberedningen haft kontakter med styrelsens ledamöter för att få insikt i det arbete
som styrelsen bedriver vad gäller prioriterade frågeställningar, omfattning, framtida planer, m.m.
Valberedningens kontakter har bestått i enskilda möten och intervjuer med ledamöterna, men även
närvaro vid styrelsemöte. Valberedningen har också fört dialog med medlemmar avseende
representation i styrelsen.
Det har stått klart för valberedningen att även detta år har varit arbetsamt för styrelsen, men att
klubben numera är på väg framåt då det ekonomiska läget är stabilt. Styrelsen har fått jobba med
frågor som IT-system, bokföring, fakturering, m.m. och har inom flera områden tvingats arbeta
relativt operativt, vilket inte är helt optimalt. Bedömningen är att det jobb som har gjorts har
inneburit att föreningen nu är på en mycket mer stabil nivå vad gäller grundläggande strukturer, men
det kvarstår fortfarande arbete i dessa delar, där målet i styrelsearbetet måste vara att få minskad
arbetsbörda när det gäller det operativa.
Valberedningen har sett ett stort värde i att befintliga ledamöter fortsätter sitt uppdrag, då stabilitet
och kontinuitet är viktigt för föreningen, men ser också att det är nödvändigt med vissa kompetenser
i styrelsen. Det arbete som har påbörjats med att upprätta grundläggande strukturer behöver
fortsätta, för att sedan sättas ihop till ett dokument som skall styra verksamheten och vara väl känt
av alla som arbetar med JTS. Det som har varit särskilt viktigt är att stärka upp, är kompetensen inom
struktur och HR .

Avslutande ord
Styrelsen tackar för det gångna verksamhetsåret och ställer härmed sina platser till årsmötets
förfogande.

Styrelsen, april 2020, JÄRFÄLLA
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