
GULLBODA 
TENNISKLUBB 

STYRELSEBERÄTTELSE 
för året 2013 

STYRELSE / REVISORER 

SAMMANTRÄDEN 

Under året har Gullboda Tennisklubb, GTK vuxit med fyra medlemmar och vid 
årets slut uppgick medlemsantalet till 65 (61). 

STYRELSE 
Ordförande  Staffan Arvas 
Vice ordförande Charlotte Egman 
Sekreterare  Roland Berndt  Adjungerad Heléne Liljefors 
Kassör  Maria Frondell  Adjungerad Martin Völcker  
Mtrl.förv.  Mikael Carleson  
Bitr. mtrl.förv. (Suppl) Rasmus Åström 
Suppleant  Dan-Evert Hansson   
 
REVISORER Leni Philip och 
  Lars Törnberg (suppleant) 
 
VALBEREDNING Christer Brunzell, sammankallande  och Heléne Liljefors 

Den ekonomiska ställningen i föreningen framgår av årets balans- och 
resultaträkningar. 
 
Medlemsavgiften har varit oförändrad 250:- 
 
Likaså har timpriser varit oförändrade    
  Medlemmar Utomstående 
 Vardag 20:-   60:- 
 Helg 40:- 120:- 
  
Skötselavgiften har varit 10:- per vardagsandel och 20:- per helgandel. För icke 
utfört medlemsarbete debiteras 500:-. 

Ordinarie årsmöte hölls den 7 mars 2013, före GTFF-stämman. 
 
Styrelsen har sedan dess hållit fyra (4) protokollförda styrelsemöten under 

verksamhetsåret. 
EKONOMI 

MEDLEMMAR 

BANANS SKÖTSEL 
Det gemensamma vårarbetet genomfördes utan anmärkning. GTK kunde konstatera 
att banan var i fin form vid öppningshelgen, mycket tack vare det grus som lades ut 
på hösten samt saltning, vattning och ett flertal vältpass. Systemet med en 
huvudansvarig för varje arbetslag fungerar tillfredsställande. 



BANANS UTNYTTJANDE 

RESULTAT FRÅN KM 

Banan har använts flitigt hela säsongen 2013 vilket innebär knappt 200 
vardagstimmar och 75 helgtimmar. Utöver detta nyttjas banan intensivt under 
tävlingsveckan. 

Stockholm 2014-02-20 
 
 

 
Staffan Arvas      Charlotte Egman                 Roland Berndt                 Maria Frondell            Mikael Carleson 

FINALISTER  
Herrsingel Thomas Ekberg -  Henrik Frondell  
Herrdubbel Ludvig Völcker/Thomas Ekberg – Max Dunström/Fredrik Sjöström 
Damsingel Maria Frondell - Anna Ödman 
Damdubbel Anna Ödman/Heléne Liljefors – Isabelle de Monestrol /Emelie Olsson  
Mixed Helle Liljefors & Staffan Arvas – Maria Frondell/Jesper Strid 
OPEN-Senior Johan Andreasson – Tommy Egman 
Ungdom Adam Arvas – Tuva Egman 

GTK KM och 50-årsjubileet 
Årets tävlingsvecka hade en alldeles särskild inramning i och med klubbens 50-
årsfirande. Alla klasser blev mer eller mindre fulltecknade väldigt snabbt. 
Tävlingsledningen utökade därför antalet platser i dubbelklassen så att alla som 
ville kunde vara med, utan att antalet tävlingsdagar behövde utökas  
GTK:s 50-års jubileum fick också rättmätig uppmärksamhet i medierna  
Nynäshamnsposten och  Musköbladet.  
 
Veckan inleddes med en högtidlig invigning av nya läktaren samt Classic Day- 
turnering som avrundades med bubbel och jordgubbar samt inspirerande tal. 
 
Under veckan spelades härlig tennis och det var också full fart runt banan med 
kioskverksamhet, brännbollskväll, tipspromenader, loppis och vernisage av lokal 
poesi och konst. Utöver detta såldes t-shirts och en fyllig jubileumsskrift, båda  
speciellt framtagna för 50-årsfirandet.  
 
Veckan avslutades med fest med helstekt lamm, grillat revbensspjäll med tillbehör 
och som avslutning en fantastiskt lång tårta tillverkad av många gemensamma 
krafter. Det blev en värdig avslutning på en fin tennisvecka och 50 gångna år som 
lovar gott för framtiden. 
 
Tack alla som var med och bidrog! 
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