
Motioner till årsmöte 8 april 2021

1. Integrering och anpassning av ÖTS verksamhet, för
att kunna bedriva padelverksamhet som komplement till
tennisverksamheten.

ÖTS stadgar klarställer att ÖTS är en tennisklubb och medlem i Svenska
Tennisförbundet-SvTF. ÖTS skall stimulera till gemenskap och livsglädje
genom olika former av tennisverksamhet. ÖTS uppförde under förra året
en padelbana, som blivit mycket populär och gett stora inkomster.

För att denna situation inte skall leda till att huvudverksamheten – tennis
– får lägre fokus och stöd inom ÖTS bör en kommitte utses som klargör
hur klubben skall hantera denna potentiella konflikt så att medlemmarna
på bästa sätt blir tillgodosedda och nöjda.

Förslag:

En kommitte bör till nästa årsmöte klarställa/föreslå:

1. policy och målsättningar med padelverksamheten
1. stadgepåverkan med avseende på padelverksamheten
2. relationer till nationella padelorganisationer
3. samarbete med andra intressenter, som bedriver eller kommer att

bedriva padelverksamhet i Öregrund och dess närhet

Motionär: Göran Hultqvist

ÖTS svarar:

Styrelsen har för avsikt att under 2021 tillsätta en arbetsgrupp, dock inte
någon en “kommitté”, vars syfte är att ta fram förslag för hur
padelverksamheten ska integreras i föreningens verksamhet. Eventuella
stadgeändringar kommer att göras efter att arbetsgruppen är klar med
sitt arbete. Först då vi vet hur vår padelverksamhet kommer att se ut.
Styrelsen tar gärna med dessa förslag på frågeställningar till
arbetsgruppen.

Styrelsen föreslår att motionen bifalles i del 1 och 2.



ÖTS begränsade padelverksamhet kommer inte att någon bäring på
nationell nivå. När Svenska Padelförbundet beviljats inträde i
Riksidrottsförbundet kan ÖTS överväga att ansöka om medlemskap även i
detta förbund. Men där är vi inte ännu. ÖTS har ingen information om
andra intressenters eventuella avsikter i Öregrund så i dagsläget är den
frågan hypotetisk. I grunden är dock ÖTS positivt till alla former av
samarbete.

Styrelsen föreslår att motionen avslås i del 3 och 4.

2. ÖTS - ideell förening - ersättningar till medlemmar

ÖTS bör vara en ideell förening där tennisintresset och gemenskapen är
basen för att hålla verksamheten igång. Trivseln och spelglädjen bör vara
de incitament som medför att medlemmar genomför frivilliga insatser för
att hålla igång och utvecklar verksamheten.

När en ideell förening introducerar ersättningar eller förmåner skapas
svårigheter i att skapa likvärdighet och en spiral initieras där fler och fler
kräver förmåner eller känner sig orättvis behandlade. ÖTS har fram till
förra året avhållit sig från att ge sådana förmåner till funktionärer utöver
ersättningar för egna utgifter och bjudningar till gemensamma middagar.

Kontakter med Öregrunds Golfklubb och Upsala Tennisklubb har klarställt
att olika former av förmåner har periodvis tillämpats. Klubbarna har dock
har tagit bort sådana förmåner då de konstaterat att:
- förmånerna måste ses som inkomst och skall deklareras.
- medför att arbetsgivaravgift skall betalas av klubben.
Samtidigt har dessa klubbar inte kunnat konstatera att dessa ökade
kostnader ledde fram till ökat intresse att leda verksamheten.

Förslag:

ÖTS ska framgent bedriva sin verksamhet, där ersättning/förmåner till
medlemmar minimeras. Väsentliga förmåner/ersättningar till funktionärer
bör framgå i årsredovisningen.

Motionärer: Göran Hultqvist och Bertil Rudström



ÖTS svarar:

ÖTS styrelse uppbär enligt årsmötesbeslut 2020 fria speltimmar som
kompensation för allt det ideella arbete som läggs ner. Detta är emellertid
inget nytt system för klubben, men det gjordes ifjol mer transparent för
medlemmarna. Ordföranden får enligt protokollfört och på hemsidan
offentliggjort beslut 50 speltimmar per år. Övriga styrelseledamöter får
30 timmar per år.

ÖTS kan konstatera att såväl Öregrund Golfklubb som Upsala Tennisklubb
måste ha betydligt högre ersättningsnivå än så om denna föranlett
förmånsbeskattning och inbetalning av arbetsgivaravgift. Enligt
Skatteverket ligger ÖTS ersättningar inom ramen för vad som kan klassas
som “friskvård”. Praxis vad gäller den så kallade rimlighetsnivån ligger i
paritet med gymkort, alltså i häradet 5.000-7.000 kronor per år. Det
innebär att med ÖTS låga ersättningsnivå behöver ingen styrelseledamot
eller funktionär förmånsskatta, klubben behöver inte betala någon
arbetsgivaravgift och ingen kontrolluppgift behöver lämnas in. Därmed
anser ÖTS styrelse att nivån kan anses “minimerad” och ersättningarna
inte är “väsentliga”.

Oavsett vad andra klubbar kommit fram till vill ÖTS framgent förbehålla
sig rätten att kompensera och uppmuntra medlemmar som i egenskap av
funktionärer utfört extraordinära insatser. Det kan handla om att axla
övergripande ansvar för klubbens turneringar, vara tävlingsledare,
ansvara för funktionärsstab och planering eller att vara ansvarig för
skötsel och underhåll av ÖTS anläggningar. Detta är tidskrävande insatser
som ÖTS anser innebär mer arbete än vad man kan förvänta sig av en
medlem i en ideell förening.

Styrelsen föreslår att motionen avslås i sin helhet.

3. Ökad beläggning av tennisbanor – inne och ute

Beläggningen på ÖTS tennisbanor har varit mycket låg det senaste året
såväl inomhus som utomhus. Klubben bör finna åtgärder som stimulerar
ett ökat utnyttjande. Exempel på sådana åtgärder kan vara:



- Ökad reklam till medlemmar och icke medlemmar

- Ökad marknadsföring mot allmänhet, företag, pensionärer eller andra
grupperingar

- Varierande timpriser beroende på tid på året eller tid på dygnet

- Öppet hus med provspel några gånger om året

- Ökad ungdomsträning

Förslag:

Styrelsen bör under kommande året initiera någon eller flera åtgärder
med syfte att öka beläggningen av tennisbanorna.

Motionär: Göran Hultqvist

ÖTS svarar:

Motionen bygger på ett helt felaktigt antagande att beläggningen på ÖTS
tennisbanor varit “mycket låg”. Våra banor har tvärtom varit välbesökta
under 2020. Från och med juni 2019 finns digital statistik och den visar
att banorna under perioden juni-december 2020 hade 273 fler bokade
timmar än motsvarande period 2019. Flest bokade timmar 2020 hade
Tennishallen med 1.505 bokningar. Att jämföras med exempelvis 2015 då
hallen hade bara hade 732 timmar bokade…

Givetvis ska våra fina banor marknadsföras vilket också görs via
Facebook, den nya hemsidan och Visit Roslagen. Den självklara
målsättningen är jobba för att bokningsstatistiken blir än bättre. Redan i
dag har vi för övrigt differentierad prissättning för padelbanan. Antalet
unga som vill träna har också ökat.

Styrelsen hörsammar förslagen, men föreslår att motionen avslås.

4. Utbildning av tränare – hjälptränare, ungdomsledare
som är bofasta i Öregrund/Östhammar -
(alt-sommarboende).



Tennisträningen i Öregrund har under de senaste åren genomförts av
mycket bra och omtyckta tennistränare från andra klubbar långt från
Öregrund. Detta har varit mycket givande.

Tennisträningen för ungdomar i Öregrund har dock under många år
saknat en sammanhållande ledare-ungdomsledare. För att stimulera
ungdomar att spela tennis gäller att de ges möjlighet till spel flera gånger
i veckan och att de ges möjligheter till att ha utbyten med andra klubbar
och på sikt även delta i större tävlingar.

ÖTS bör aktivt verka för att finna personer - ungdomar - bofasta i
Öregrund eller dess närhet som vill vara tennistränare/hjälptränare och
ungdomsledare. Dessa bör ges utbildning och agera som hjälptränare åt
de externa tränare som klubben hyr in från andra klubbar.

Om jag uppfattat läget i Östhammar rätt så har de liknande problem. ÖTS
bör kontakta ÖSK tennis och se över möjligheten att gemensamt finna
lösningar som möjliggör att finna lämpliga ungdomar som vill satsa på att
vara ungdomsledare.

Förslag:

ÖTS bör initiera aktiviteter som medför att personer - ungdomar -
bofasta i Öregrund eller dess närhet identifieras som är lämpliga som
tennistränare/hjälptänare och ungdomsledare för ÖTS ungdomar. Dessa
bör ges utbildning och agera som hjälptränare åt de externa tränare som
klubben hyr in från andra klubbar.

Motionär: Göran Hultqvist

ÖTS svarar:

Att rekrytera tränare är en av klubbens svåraste utmaningar. Därför har
vi under många år nödgats gå utanför kommungränsen för att hitta
kvalificerade tränare till ute- och innesäsongerna. Men givetvis kommer vi
att fortsätta våra ansträngningar att locka unga kommunmedborgare att
satsa på tennisen - både som spelare och tränare. En klen tröst är att de
flesta mindre klubbar i Sveriges dras med samma utmaningar i dag.

Styrelsen föreslår att motionen bifalles.



5. ”70+”- dubbel-turnering

Förra sommaren fick vi ”H70+”-are  inte deltaga i Tennisveckan p.g.a.
coronarestriktioner. Vi – undertecknande - arrangerade istället en
dubbelturnering för ”H70+” veckan efter Tennisveckan. Den blev mycket
uppskattad av alla 10 deltagarna. Efter avslutad turnering var uppslutning
stor för att genomföra en ny turnering under 2021.

Det vinnande konceptet för ”HD70+” är:
- Matcherna spelades på tid, 1,5 timme inklusive inbollning 10 min. Vi

lite äldre vill undvika matchtider som är längre än så. Vi uppskattar
också att starttiden är fast och inte är beroende av utgången av
föregående matcher.

- Matchen går i högst 2 set, (först till 6 game), vid 5 lika blir det ett
kort tiebreak

- Vinst i 1:a set ger 2 poäng till båda spelarna i vinnande par. Vinst i
2:a set eller att ett par leder med mer än 2 game ger ytterligare 2
poäng, annars 1 poäng till alla spelarna.

- Hinner man inte spela mer än 1 set får spelarna i det vinnande
paret 3 poäng och förlorande lag 1 poäng (Det skall vara 2 game
skillnad för vinst)

- Varje spelare spelar 4 matcher på 2–3 dagar beroende på antal
deltagare.

- Vi växlar dubbel partner i varje match.
- Segrare i dubbelturneringen H70 + blir den spelare som får mest

poäng

Det stora intresset för att upprepa turneringen under år 2021 medför
att vi har planer på att genomföra en liknande turnering i sommar före
eller efter Tennisveckan. Vi kommer då att bjuda in de som deltog förra
året, men också andra ”70+”-are, som är medlemmar i ÖTS.

Vi ser framför oss  att denna tävling kan bli en en årligt återkommande
tävling. Därför föreslår vi att tävlingen inkluderas i ÖTS
tävlingsprogram, som en årlig turnering. Vi –undertecknade – är
beredda att under de närmaste åren vara funktionärer. Detta skulle då
medföra att information om tävlingen kan ske via ÖTS
kommunikationskanaler, ex.vis hemsida.

Vi ser långsiktiga fördelar med detta förslag då vi tror att:



- Fler äldre.seniorer fortsätter att spela tennis, boka tider och lösa
medlemsskap.

- ÖTS skulle vinna ökad acceptans bland ”70+”-are.

Förslag:

ÖTS bör inkludera en årlig 70+-dubbelturnering, enligt ovanstående
beskrivning i sitt program från och med år 2021.

Motionärer: Göran Hultqvist och Lars G Engström

ÖTS svarar:

Först vill ÖTS bara klarlägga två saker: dels ställdes Tennisveckan 2020
in på grund av pandemin, dels var det Folkhälsomyndigheten och
Riksidrottsförbundets coronareglemente som gjorde att klassen 70+ inte
heller kunde arrangeras under det klubbmästerskap som ersätte
Tennisveckan. Enligt dessa restriktioner fick inte turneringar för
70-plussare anordnas eftersom den målgruppen klassades som riskgrupp
och skulle skyddas från smitta.

ÖTS styrelse är däremot mycket positiv till att initiativ tas för att
uppmuntra tennisveteranerna till fortsatt spelande. Det är inte bara bra
för klubben utan också för den egna hälsan och den svenska sjukvården.
Givet att restriktionerna lättar till sommaren, att FoMH och RF lämnar
grönt ljus och att vaccinationsprogrammet inte havererar ytterligare anser
ÖTS att en veteranturnering är ett mycket bra komplement till övrig
tävlingsverksamhet. Och om Göran Hultqvist och Lars Engström ansvarar
för genomförandet hjälper ÖTS gärna till med marknadsföring av
turneringen i sina kanaler.

Styrelsen föreslår att motionen bifalles med de förbehåll som
nämns i svaret ovan.

6. Tränarrum och läktare på andra våningen

Denna motion avser att gå vidare med det som beslöts på föregående
årsmöte om tränarrum och läktare på andra våningen i tennishallen.



Ritningar och kostnader för att bygga ett tränarrum och att göra läktaren
bättre anpassad för att se ut över tennisplanen tas fram och redovisas
styrelsen. Detta borde kunna genomföras under våren 2021. Idén med
förslaget är att skapa ett rum för klubbens tränare. Rummet skall kunna
användas av tränarna för att:

- Förvara träning material

- Klä om

- Vila, sova

- Sköta administration

Dessutom föreslås att en läktarfunktion skapas som ger möjlighet till att
sitta på läktaren och se ut över tennisplanen. Det skall också vara möjligt
att fika i sittande läge när man ser ut över plan.

Förslag:

Initiera ett projekt med syfte att skapa ett tränarrum och en förbättrad
läktare. I en första fas tas ritningar och kostnader fram för att genomföra
projektet. Underlaget presenteras för styrelsen med information om
möjliga genomförande, kostnader och sponsring.  Preliminärt görs detta
våren 2021.

Jag är personligen beredd att leda ett sådant projekt och även erbjuda
mina tjänster för att både ta fram ritningar och medverka som
hantverkare i ett bygge.

Motionär: Göran Hultqvist

ÖTS svarar:

ÖTS styrelse delar Göran Hultqvist uppfattning om att läktaren i
Tennishallen inte är optimalt utnyttjad. De tränare ÖTS i dag har behöver
dock inget tränarrum och därför har den frågan pausats. Däremot anser
styrelsen att plywoodskivorna bör bytas ut mot (plexi)glas så att man
bättre kan följa spelet från läktarplats. ÖTS noterar med tacksamhet att
förslagsställaren vill leda ett sådant projekt. Innan beslut fattas måste
dock ett kostnadsförslag tas fram.



Styrelsen föreslår att motionen bifalles med de förbehåll som
nämns i svaret ovan.


