Motion: ansökan om att starta upp tennissektion inom AIK 	


!

Inledning	

Vi vill starta upp en sektion för tennis inom Allmänna idrottsklubben. Vi är ett gäng AIK:are
som alla har relativt lång tennisbakgrund, både som tränare och spelare. Vi tycker det vore
roligt att representera AIK på tennisbanan, inte minst med tanke på AIK:s gedigna
tennishistoria och vill gärna starta upp en egen tennissektion som vi bygger från grunden med
goda värderingar, med utgångspunkt i AIK-stilen. Vi vill tydligt verka för att sektionen ska
vara öppen för alla- i andan av Fotboll för alla- som är det material AIK har tagit fram som ett
led i att verka för att vara en inkluderande klubb, där alla är välkomna oavsett vilka de är. 	


!

Eftersom vi är ett damlag tror vi det skulle vara bra att börja med damer som inriktning och
sedan bredda verksamheten över tid. 	


!

Vi vill verka för en levande läktarkultur inom tennisen, då vi ser läktaren som en viktig del av
idrotten och tycker att läktarkulturen inom tennisen är lite för tråkig. 	


!

Hur ska vi göra detta?	

Vi tänker att klubben ska vara i Solna eller i närheten. Ett alternativ är att slå oss ihop med en
av klubbarna, Sundbyberg eller Solna TK (byter namn till AIK) men det behöver utredas
ytterligare. 	

Det andra alternativet är att vi börjar med att hyra banor i någon av hallarna och starta upp
verksamheten i liten skala, med seniorspelare- något vi tror kan vara bra till en början. 	


!
Målsättning år 1-3 	

!

År 1: 	

Starta upp sektionen	

Seriespel för AIK hösten 2015 och senior-SM 2015. 	

75 medlemmar	


!

År 2: 	

Få till en fast plats (tennishall) att vara i för att kunna erbjuda fasta träningsgrupper och
tennisskola med ca 50 st barn detta året.	

Arbeta för att få in mer sponsorsintäkter. Målsättning: 50 000 kr. 	

Anställa en tränare på minst 80 procent, och helst 100 procent av heltid. 	


!

År 3:	

Vi har 250 medlemmar	

Juniorer representerade i större tävlingar som SM mm	


!
!
!
!
!
!
!
!

Ekonomisk plan	

Vi börjar med att starta upp vuxengrupper eller kurser, där vi har tillgång till fem st tränare,
men vi beräknar att vi startar upp med två st tränare.	

Tanken är att AIK Tennis ska kunna ha en heltidsanställd tränare som sköter verksamheten.
Det första året dock på halvtid. 	


!

Intäkter: Merparten av intäkterna beräknas, förutom engångsbidraget från HS, komma in
genom medlemsavgifter och träningsavgifter första året.	


!

Vi beräknar att ta en medlemsavgift på 300 kr och få in 75 medlemmar det första året. 	

Medlemsintäkter: 22 500 kr	


!

Verksamhet år 1	

Nedan har vi listat ett exempel på verksamhet som kan ske under det första året:	


!

Intensivkurser vuxna 	

800 kr per person för en tredagars kurs. En kurs rymmer 4 personer (beroende på
bantillgång). = 3200 kr	


!

Vi beräknar att vi kan ha 15 st intensivkurser på ett år vilket innebär en intäkt på 	

64 000 kr. 	


!

Sponsorintäkter	

Vi beräknar kunna få in en eller ett par mindre sponsorer första året, dels med tanke på att
AIK är välkänt samt att vi tillsammans har breda och starka nätverk. Andra året beräknar vi
kunna öka på denna intäktspost. 	


!
Sammanfattning intäkter totalt år 1	

!
Bidrag från huvudstyrelsen: 150 000 kr 	

!
Intensivkurser: 64 000 kr	

!
Medlemsintäkter: 22 500 kr	

!
Sponsorsintäkter: 20 000 kr 	

!
Intäkter totalt: 256 500 kr	

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Utgifter	


!
1) Kostnad intensivkurs: 38 000 kr	

!
Uträkning: 	

Banhyror: 200 kr per timme. 	


!

Intensivkurs: 1,5 timmar per dag= 4,5 timmar per kurs. = 1000 kr per kurs 	

1000 x 20= 20 000 	

Tränares lön: 200 kr per timme. 900 kr per kurs. 18 000 kr	


!

Utgifter: 	

Banhyra 200 kronor/timme	

Tränarlöner 300 kronor/timme (en 200 och en 100)	


!

Banhyra: 40 x 200= 8000 	

Kostnad: 20 x 200= 4000 + 20x 1000= 2000	

Kostnad totalt: 6000 i löner 	

Kostnad bollar 1000 kronor	


!

3) Ersättning för administration av kurser och uppstart av verksamheten. 	

50 procent under ett år. 12500/månad = 150 000 kr	


!
!
Sammanfattning kostnader totalt år 1	

!

Administration intensivkurser och uppstart verksamheten: 12 500 kr/ månad = 150 000
kr 	


!
Intensivkurs: 38 000 kr	

!
Övriga kostnader, material mm: 10 000 kr	

!
Kostnader totalt: 198 000 kr	

!

—————————————————————————————————————	

Sammanfattning ekonomi år 1	


!

Intäkter: 256 500 kr	

Kostnader: 198 000 kr	


!

Resultat år 1: 58 500 kr	


——————————————————————————————————	


!
!
!
!
!

Personenella resurser 	

Personer till styrelse och seniorlag: 	


!

Styrelseledamot och huvudtränare:	

Fredrik Klang, 38, har varit tränare i Farsta tennisklubb under femton års tid. Har tränat allt
från femåringar till vuxengrupper. AIK:are som skriver på Svenska Fans.	

Spelar seniorlag AIK Tennis.	


!

Ordförande:	

Sofia B. Karlsson, 36, har en bakgrund som elittennisspelare och fotbollsspelare och har
jobbat som tennistränare främst för vuxengrupper.	

Yrkeskompetens: Sociolog. Jobbar på AIK Fotboll med projektet ”Fotboll för alla”.
Erfarenhet av styrelsearbete och föreningsarbete och väl bekant med AIK som förening. 	

Spelare seniorlag AIK Tennis.	


!

Vice ordförande	

Franco Zanetti, styrelseledamot AIK Fotbollsförening. Franco är väl bekant med föreningen
och har ett stort nätverk. 	

Spelare seniorlag AIK Tennis.	


!

Vice ordförande:	

Kristina Ebenius, 41, har en bakgrund som elittennisspelare.	

Yrkeskompetens: VD för PR-byrå och har lång erfarenhet av styrelsearbete. 	

Spelare seniorlag AIK Tennis.	


!

Styrelseledamot:	

Gabriella Boboc, 24, har en bakgrund som landslagsspelare i tennis. 	

Yrkeskompetens: Jobbar inom AIK Fotboll med AIK:s fotbollsdamer. 	

Spelare seniorlag AIK Tennis.	


!

Kassör, styrelseledamot: 	

Sabina Kuhlberg, 39, har spelat innebandy på elitnivå och spelar nu i Farstas damlag i
tennis. 	

Yrkeskompetens: Lärare och ekonom. 	

Spelare seniorlag AIK Tennis.	


!

Styrelseledamot:	

Per Hallin, 42 spelar nu i Farsta tennisklubbs herrlag. 	

Yrkeskompetens: Ekonom med stor erfarenhet av styrelsearbete.	

Spelare seniorlag AIK Tennis. 	


!

Suppleant:	

Silvia Hillström, 42, spelar i Farsta tennisklubb. 	

Yrkeskompetens: Håller ledarskapsutbildningar. 	

Spelare seniorlag AIK Tennis. 	


!
!
!

Förslag till beslut 	


!
Vi yrkar att:	

!
- AIK:s huvudstyrelse beviljar motionen om att återuppta en tennissektion i AIK	

!
- AIK:s huvudstyrelse beviljar AIK Tennis 150 000 kr i bidrag för år 1	

!

- AIK:s huvudstyrelse stödjer AIK Tennis i strävan att verka för en levande läktarkultur inom
tennisen	


!
!
Med förhoppning om framtida samarbete,	

!
Fredrik Klang	

Sofia B. Karlsson 	

Sabina Kuhlberg	

Gabriella Boboc	

Kristina Ebenius	

Per Hallin	

Silvia Hillström	

Franco Zanetti	


!

