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VästeråsTennisVeteraner:s styrelse avger härmed följande verksamhetsberättelse för 
verksamhetsåret 2021-01-01 – 2021-12-31.  
Föreningens organisationsnummer är 802415-6476. 
Västerås tennisveteraner, VTV, stiftad den 13 november 1989, är en politiskt, ideologiskt och 
religiöst obunden förening och har som syfte att främja medlemmars motionsutövning, främst i 
form av tennisspel på förhyrda banor på Bellevuestadion i Västerås. Därutöver har föreningen 
en ambition att årligen organisera ett antal aktiviteter för att skapa trivsel och trevnad för sina 
medlemmar. Föreningen har inga anställda och har därmed inte utbetalat några löner och 
sociala avgifter. Inga arvoden har utbetalats till styrelsens ledamöter. 
 
Medlemmar 
Föreningen hade vid slutet av 2021 totalt 142 betalande medlemmar (156 föregående år) . 
 
Föreningen har även fem hedersmedlemmar: 
- Sif Kallin 
- Karl Englund 
- Bert Palmér 
- Ivar Ringqvist 
- Sven Torstensson 

 Medlemsavgiften var 200 kr enligt beslut vid årsmötet 2020. 
 
Organisation 
Styrelsen har haft följande sammansättning: 
 
Ordförande:  Bo-Erling Larsson   
Vice ordförande:    Kjell Söder samt Marknadskommitté-ansvarig t.o.m 2021-09-15 
Vice ordförande:   Bengt Hedström samt Tävlingskommitté-ansvarig (Vice ordförande 
   f.o.m. 2021-10-05) 
Sekreterare:        Sven-Olof Lindström  
Kassör:          Jan Pettersson t.o.m. 2021-10-25 
Kassör:          Wladyslaw Knapik f.o.m 2021-10-26 
Ledamot:  Birgitta Andersson f.o.m. 2021-09-15 
Suppleanter:    Birgitta Ringström Marknadskommitté-ansvarig f.o.m 2021-09-15 
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  Helena Lilja 
  Wladyslaw Knapik t.o.m. 2021-10-25 
  Staffan Söderbäck f.o.m. 2021-09-15  
Arne Gustafsson, ansvarig för föreningens hemsida www.vtv-vasteras.se, har varit adjungerad 
till styrelsen.  
Kjell Karlsson har varit adjungerad för att supporta Wladyslaw Knapik när Wladyslaw tog över 
rollen som kassör. 
 
Tävlingskommittén har bestått av Bengt Hedström (sammankallande), Staffan Söderbäck, 
Kjell Kristiansson och Jan-Erik Elvén.  
 
Marknadskommittén och har bestått av Kjell Söder (sammankallande t.o.m 2021-09-15), 
Örjan Ek t.o.m 2021-09-15, Arne Gustafsson, Birgitta Ringström (sammankallande f.o.m 2021-
09-15) och Erik Nordesjö f.o.m  2021-09-15. 
 
Revisorer har varit Bo Velén och Hans Cederqvist. Revisorssuppleantposten har varit   
vakant. 
 
Valberedningen har bestått av Kjell Kristiansson (sammankallande), Mia Wengelin och Folke 
Lindqvist. 
 
Kommittén för att utse Årets VTV-are 2021, har bestått av Kjell Karlsson (sammankallande), 
Bo-Erling Larsson och Curt Ferding.  
Helena Lilja fick utmärkelsen och äran att inneha vandringspokalen under ett år. 
 
Arkivarie: Örjan Ek har haft denna roll under 2021.  
 
Årsmöte 
Ordinarie årsmöte fick senareläggas till 2021-09-15 på grund av pandemin. Årsmötet är 
protokollfört och 42 medlemmar var närvarande. 
Årsmötet beslutade att utse Ivar Ringqvist som hedersmedlem.  
I samband med årsmötet var det även ett Informationsmöte där vår gäst Magnus Jansson, 
som sedan ett år är Verksamhetschef för Idrott och Friluftsliv inom Västerås Stad, berättade 
om vad som är på gång inom Västerås Stads idrottsverksamhet. Informationsmötet är 
protokollfört. 
 
Medlemsmöte 
Pga Covid-19 pandemin blev det planerade medlemsmötet i september inställt.  
 
Styrelsemöten 
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Styrelsen har haft nio protokollförda sammanträden under 2021, inkluderat det konstituerade 
styrelsemötet. 
 
Tävlingskommittén 
Tävlingskommittén har sammanträtt, eller haft arbetsmöten, i samband med planering av 
veckoturneringar, seriespel och de genomförda klubbmatcherna.  
Seriespel inomhus 
Inomhusspelet har ägt rum på Bellevuestadions banor. Banorna hyrs enligt kontrakt. 
Traditionellt startade vårsäsongen med en veckoturnering där sex stycken 6-mannalag deltog. 
För att följa förnyade rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Västmanlands 
lokala Corona restriktioner genomfördes inget seriespel under våren. De medlemmar som 
önskade att spela kunde anmäla sig till träningsspel. Det blev totalt 7 stycken träningsgrupper, 
med bara singel- eller bara dubbel-träning, några med både singel och dubbelträning. Totalt 
deltog 50 medlemmar i dessa träningsgrupper. 
Höstsäsongen inleddes också med en veckoturnering med ett reducerat antal deltagare, 
endast 8 dubbelpar deltog. Dubbelparen spelade gruppspel med semifinaler och final. 
I höstens seriespel deltog 36 herrar i tre dubbelklasser och 6 damer i en dubbelserie. 
Dubbel-serierna har 12 spelare i varje klass, totalt 11 matcher per spelare.  
Dubbelserie 4 lockade endast 8 spelare. Den spelades i 7 omgångar plus 3 omgångar i ett 
slutspel. 
I de fem singel-serierna deltog 6 spelare i varje klass, totalt 11 matcher per spelare. 
Nytt för i hösten 2021 var en damdubbelserie med 12 deltagare. 
Under våren och hösten har 15 medlemmar (tre par anmälda delar på en plats) deltagit i Royal 
League. Royal League, spelas på torsdagar, är en egen serie med VTV:are, men utanför TK:s 
ansvar. 
 
VTV:s damgrupp 
VTV:s damgrupp fortsätter att växa, nu med 28 damer där de flesta spelar regelbundet. Som 
tidigare säsong har man haft damdubbel på två eller tre banor, singel på en bana på måndagar 
samt dubbel på torsdagar. Nytt är en träningsgrupp på tisdagar för sex damer som spelat  
1-timmesmatcher.  Nytt för i år är en tävlingsgrupp på tisdagar med en dubbelserie.  
Under sommaren var det spel på Blåsbobanan med 1-timmes matcher på tisdagar mellan 11-
13. I augusti var det utbyte med Hallstahammars tennisdamer på Lustigkulla banorna. Tretton 
damer kämpade i ett ”alla mot alla” dubbelspel.   
 
Aktiviteter utomhus  
I somras skedde den spontana måndagsdubbeln som tidigare på Bellevues fyra utebanor med 
en omgång kl. 9:00 -10:30. Banorna hyrs enligt kontrakt. 
Antalet deltagare varierade från 8-10, upp till 12-16. Då banorna oftast var mycket mjuka var 
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det frustrerande att spela ute. Därför valde många att spela inomhus. Endast ett fåtal gånger 
kom regn så att det blev spel inomhus. 
 
Klubbmatcher 
Vårens klubbmatcher 
Inga klubbmatcher genomfördes under våren p.g.a. pandemin. 
Höstens klubbmatcher 
HVS Helsingfors – VTV      8 – 7 
VTV – TK Hobby Eskilstuna   7 – 5 
PTKS – VTV 2 – 4 samt 4 oavgjorda 
 
Marknadskommittén 
MK har träffats fyra gånger under under året om aktiviteter som Vårutflykt och VTV-golf. 
Det åttonde golfmästerskapet i VTV:s regi spelades den 1 juni på Skerikes golfbana. Det var 
22 deltagande spelare vilket var något färre än tidigare år. Aldrig tidigare har någon vunnit två 
gånger men i år kom första årets vinnare tillbaka som segrare. Paul Hangård får sitt namn 
återigen på den vandrande pokalen. Något som var glädjande var att sex tidigare mästare av 
sju deltog.  
Under året fortsatte VTV med Medlemslotteriet med lotter á 100 kr. Dessa ger det ekonomiska 
underlaget för att kunna bjuda på den årliga jubileumslunchen. Styrelsen har sedan tidigare 
beslutat att lunchen skall genomföras i ytterligare fyra år, fram till och med år 2025, förutsatt att 
den kan finansieras av lotteriet. Målsättningen är att få minst 80 lotter sålda. Under en 
femårsperiod kommer därför alla som fyllt 75, 80, 85, 90 samt 95 år att få en inbjudan till denna 
jubileumslunch, året efter det man fyllt jämt. Det var två dragningar på medlemslotteriet vid 
Informationsmötet i direkt anslutning till det senarelagda årsmötet 2021. Vid detta drogs 4 
vinnare som vardera fick 500 kr, samt 10 vinnare som vardera fick 200 kr.  
Jubileumslunchen 2021 ägde rum den 29 september i Tranellska restaurangen. Det var tretton 
jubilarer som bjöds till bords. Man åt en trerätters meny, med två alternativ till huvudrätt för 
jubilaren att välja på. Samtliga jubilarer hämtades och kördes hem med limosintjänst av 
styrelsemedlemmar. 
Den traditionella Julbuffén, i år på Falkenbergska kvarnen, lockade 50 deltagare.  
 
Information till medlemmarna 
VTV:s hemsida  http://www.vtv-vasteras.se är ett viktigt forum för att informera medlemmarna om 
klubbens aktiviteter. Här hittar man information om VTV och vår verksamhet. Där finns 
spelscheman, spelregler och resultat från seriespel, resultat från veckoturneringar och 
klubbmatcher, information om aktiviteter som Vårutflykt, VTV-golf.  
Anmälningsformulär skapas inför varje aktivitet, parallellt med listorna på VTV:s anslagstavla. 
På hemsidan finns VTV:s medlemsregister, detta skyddat med lösenord.  
På första sidan under NYHETER ges information om sådant som hänt och vad som skall 
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hända. Under AKTUELLT ges en kort sammanfattning av de aktiviteter som är på gång.  
För spridning av information om VTV finns även Facebook gruppen ”VTV, Västerås 
Tennisveteraner”, en broschyr, en affisch samt en ”roll-up”.  
Föreningens nyhetsblad ”VTV-bladet” har kommit ut med två nummer under 2021, nr 19 i juni 
och nr 20 i december. VTV-bladen, finns tillgängliga på hemsidan och det skickades som e-
brev till medlemmarna. VTV-bladet har också skickats som brev till de medlemmar som ej har 
e-postadress. 
 
Klubbrummet 
VTV har sitt klubbrum i Bellevuestadion. Där finns konferensbord, VTV:s dator, skrivare, arkiv, 
kaffebryggare, varmvattenkokare samt mikrovågsugn. 
Årshyran är 6.000 kr. 
  
Vårutflykt  
Ingen vårutflykt genomfördes pga Covid-19 pandemin.  
 
VTV resa till Stockholm Open 
VTV genomförde en resa till Stockholm Open för att titta på semifinalerna i singel och dubbel. 
 
Kulturresa 
Ingen kulturresa genomfördes pga Covid-19 pandemin. 

Samarbete med VTK 
Pga av pandemin stoppades träningen för grupp 3 och 4 när endast 2 träningstillfällen återstod 
våren 2020. Ett stort tack till VTK:s klubbchef Magnus Peterson som såg till att VTV kunde 
genomföra de två återstående träningarna under december 2021. 

Ekonomiskt resultat 
Ett subventionerat seriespel samt ökade kostnader för klubbmatcher och övriga 
medlemsaktiviteter har påverkat resultatet negativt och bidragit till att resultatet 2021 visar ett 
underskott på 11.728 kronor (2020 vinst med 61.669 kronor) vilket framgår av bifogade 
resultat- och balansräkning 2021 (bilaga 1).  
Styrelsen föreslår att underskottet balanseras i ny räkning. 
 
Revisionsberättelse 
Revisorernas granskning av VTV för verksamhetsåret 2021 finns som bilaga 2. 
 
Budget för 2022  
Budget för 2022 finns som bilaga 3. 
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Slutord 
Styrelsen, övriga kommittéer och funktionärer tackar för förtroendet under det gångna 
verksamhetsåret. 

Bilagor: 
 1: Resultat- och Balansräkning för 2021 
 2: Revisionsberättelsen 2021 
 3: Budget för 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Västerås februari 2022 
 
 
 
 
Bo-Erling Larsson         Kjell Söder    Sven-Olof Lindström   
Ordförande     Vice ordförande   Sekreterare 
       t.o.m. 2021-09-15 
 
 
 
Jan Pettersson     Bengt Hedström  Wladyslaw Knapik 
Kassör      Vice ordförande   Kassör 
t.o.m. 2021-10-25   f.o.m. 2021-10-05  f.o.m 2021-10-26 
 
 
 
Birgitta Andersson   Birgitta Ringström  Helena Lilja 
Ordinarie ledamot   Suppleant    Suppleant        
f.o.m. 2021-09-15 
 
 
 
Staffan Söderberg 
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Suppleant  
f.o.m. 2021-09-15         
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Bilaga 1: Årsredovisning 2021 sid 1(3) 
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Bilaga 1: Årsredovisning 2021 sid 2(3) 
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Bilaga 1: Årsredovisning 2021 sid 3(3) 
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Bilaga 2: Revisionsberättelsen för 2021 

Kommer att kompletteras efter att granskningen har slutförts!   
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