Årsredovisning Svenska Pingisakademin för år 2020

Styrelsen för Svenska Pingisakademin får härmed avlämna årsredovisning för 2020.

Verksamhetsberättelse

Svenska Pingisakademins verksamhet har legat nere sedan år 2006 med undantag för viss
verksamhet åren 2016 och 2017. Eftersom verksamheten formellt påbörjades första halvåret
2020 innehåller verksamhetsberättelsen också uppgifter om utvecklingen av Pingisakademin
till och med maj 2021.
Svenska Pingisakademin har till ändamål att främja svensk bordtennis.
Huvudinriktningen av verksamheten är att ge svenska bordtennisungdomar
undervisning och utbildning.

Vid årsmötet den 22 juni 2020 erhöll styrelsen följande sammansättning
Anders Nygren Långström, ordförande, Ulf Bjöns, Lars Mattsson, Lars Afrell och Göran
Aldvik. Styrelsen har under året sammanträtt sex gånger (22 juni, 29 juli, 9 september, 15
oktober, 25 november och 16 december)
Arbete i styrelsen har under året varit fokuserat på att väcka liv i Pingisakademin genom att
öka medlemsantalet och allmänt sprida kännedomen om Pingisakademin inom
bordtenniskretsar i Sverige. Det är mycket glädjande att arbetet har varit relativt
framgångsrikt trots att det gångna årets mycket besvärliga omständigheter på grund av den
pågående pandemin. Åtgärderna för att minska smittspridningen har medfört stora
inskränkningar i samhället, även för den bordtennisverksamhet som Pingisakademin stödjer.
Tävlingar och seriespel har varit inställda och för många har det även varit omöjligt att träna
bordtennis. Nämnda omständigheter har givetvis inneburit svårigheter för den nystartade
Pingisakademin. Antalet medlemmar vid årsskiftet var 211 stycken varav 141 var nya
medlemmar. Eftersom möjligheten till fysiska möten har varit begränsade har

medlemsrekryteringen och kommunikationen främst skett genom telefon, e-post,
nyhetsbrev och olika medier såsom hemsida, Facebook och Instagram. Mycket tid har lagts
ned av främst Anders Långström på att förmedla Pingisakademins budskap. Det bör nämnas
att Pingisakademin vid årsskiftet avslutade samarbetet med SBTF rörande Historiska Arkivet
by SPA:s Facebooksida. Under året har Pingisakademin tagit fram en ny logo och slogan samt
även beslutat om s.k. roll-ups som ska utnyttjas för att förmedla information om
Pingisakademin vid tävlingar och andra typer av sammankomster med
bordtennisintresserade.
Pingisakademin har också utsett nio ambassadörer som ska hjälpa akademin att sprida
information och värva medlemmar. Deras verksamhet har av naturliga skäl varit begränsad
men Pingisakademin hoppas att ambassadörerna de närmaste åren kan bidra till akademins
verksamhet.
Under våren 2021 har glädjande nog ytterligare medlemmar tillkommit och den 22 maj hade
akademin 274 medlemmar varav 204 nya medlemmar. Vidare har Pingisakademin under
våren genomfört en medlemsomröstning om stipendiater som 75 medlemmar deltog i. De
tolv stipendiaterna blev följande Matilda Hansson, Lekstorps IF, Anja Händén, Halmstad BTK,
Rebecca Muskantor, Eslövs PK, Nomin Baasan, Eslövs PK, Leah Muskantor, LinnePartille PK
och Nina Johansson, Nävragöls BK, Isak Alfredsson, Halmstad BTK, David Björkryd, Eskilstuna
BTK, Elias Sjögren, Ängby SK, Peter Alestedt, IFK Täby BTK, William Bergenblock, Askims BTK
och Bharath, Chandra Madhu, Tullinge TP BTK. Planen är att de tolv ungdomsspelarna som
stipendium ska få en högklassig lägervecka under sommaren 2021.
Under våren har Pingisakademin också instiftat ett nytt vandringspris, Stellan – och AnnChristines Hederspris som ska gå till årets pingisprestation och är tänkt att utdelas i samband
med SOC. Det är Pingisakademins medlemmar som röstar.
Pingisakademin går således stärkt in i ett nytt verksamhetsår som förhoppningsfullt framåt
hösten blir mindre präglat av pandemin. Avslutningsvis ett stort och varmt tack till våra
medlemmar för ert stöd.

Resultaträkning

2020-06-232020-12-31

Medlemsavgifter
Ständiga medlemmar
Bidrag
S:a intäkter

49 000
10 000
500
59 500

Hemsida
Bankavgifter
S:a kostnader

-1 160
-1 523
-2 683

Värdeförändring fonder

3 050

Årets resultat

Tillgångar
Ränte/obligationsfonder
Bank
S:a tillgångar
Skulder & eget kapital
Eget Kapital
Årets resultat
S:a Skulder och eget kapital

59 868

2020-12-31
375 140
132 781
507 921

2020-06-23
372 090
75 964
448 054

448 054
59 868
507 921

448 054
448 054
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