Verksamhetsberättelse för Skurup Padelklubb 2020
Klubben bildades under 2018, med en interimstyrelse och på våren 2019 hade föreningen sitt
första årsmöte och bildades officiellt.
Föreningen är medlem i Svenska Padelförbundet (Swedish Padel) samt Svenska Squashförbundet
och är medlem i Riksidrottsförbundet (RF).
Föreningens stadgar är godkända av RF.
Då föreningen är relativt nybildad och definitivt Skurups senaste tillskott på föreningsmarknaden,
finns det stora utmaningar att ta sig an. Under 2020 hade klubben knappt 200 medlemmar
registrerade, ett 35-tal ungdomar, ca 120 seniorer varav ca 40 % kvinnor och 60 % män, kvinnor
och män samt ett 45-tal, som passerat 61 år.
Det arrangerades en större padeltävling i Padelcentret under 2020, för herrar C-klass. Tävlingen
genomfördes i Skurup Padelcenter regi. SPT (Swedish Padel Tour) gjorde ett uppehåll under
2020, p g a Covid-pandemin.
Klubben har en god och levande dialog med Skurup Padelcenter, där vi både hyr banor och
engagerar tränare till olika arrangemang. Klubben och Skurup Padelcenter har en löpande dialog
kring vilka arrangemang som klubben skall arrangera och vilka arrangemang som arrangeras av
Skurup Padelcenter. Vi kommer även fortsättningsvis sträva efter att få en prisnivå på banhyra
samt träningskostnad så rimlig som möjligt. Ungdomsträning prioriteras före andra kategorier.
Klubbens administrativa rutiner har haft en del problem med att etableras. Vi har tagit hjälp av
Skånes Idrottsförbund och kommer att utveckla detta samarbete ännu mer under de kommande
åren. Främst gäller detta olika utbildningar inom Skåneidrottens ansvar, samt de plattformar som
finns hos Skåneidrotten. Vi har ny ungdomsledare i klubben, vilket gett en fantastisk utveckling
vad gäller barn- och ungdomsträningar. Varje termin har vi ökat med ca 100 % vad gäller antalet
barn. För närvarande finns det ca 50 barn- och ungdomar i träning i klubben. Glädjande har vi
också kunnat erbjuda padelträning för ungdomar med olika funktionsnedsättningar.
De olika arrangemang klubben planerat att genomföra under året, har till stor del ställts in mest p
g a pågående pandemi. Klubben har knutit till sig ett antal seniorspelare av hög svensk klass,
vilket förhoppningsvis skall ge oss en bra plattform för nya unga spelare att komma fram och
etablera sig som elitspelare i klubben. Två av klubbens herrspelare rankas som åttonde bästa par
och killarna ligger på 14:e respektive 15:e plats på Sverigerankingen.
Föreningen har haft fem protokollförda styrelsemöten och kommunikationen mellan styrelsens
ledamöter sker via sociala medier, mail eller via spontana träffar på klubben. Klubben har haft
regelbundna diskussioner med valberedning och även med revisionen i vinter.
Covid-19 pandemin har gjort att året inte alls sett ut som vi planerade. Vi har sökt och erhållit
bidrag från Skurups Sparbank, för att verksamhet inte kunnat genomföras.
Ekonomiskt ser det bra ut för föreningen och vi har en god likviditet. Föreningen verkar som alla
andra föreningar med små medel och på ideell basis. Vårt medlemskap i RF och IdrottenOnLine,
gör att vi under 2020 har sökt och erhållit viss ersättning för vår ungdomsverksamhet, såväl från
stat som från kommunen. Vi har under året även sökt och erhållit bidrag för den seniora
verksamheten som klubben bedriver. Årets intäkter hamnade på 225 158 kr och kostnaderna blev
173 635 kr. Vilket innebar att årets behållning slutade på ett överskott om 51 523 kr. Styrelsen
föreslår att årets (2020) överskott överförs till 2021 års räkenskaper.
Padelverksamheten i Skurup har fått en rivstart genom att vår fina anläggning erbjuder padel för
alla och vi har varje vecka ganska många människor som kommer till kommunen bara för att

spela padel. Nu ser vi fram mot 2021, då vi får en ännu större hall med många nya möjligheter att
utveckla såväl klubben som hela padelverksamheten.
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