blir

Bakgrund
I april 2020 gick Anders Andersson mycket tragiskt och hastigt bort. Anders var en av Ystads och
Ystad Tennisklubbs mest gedigna eldsjälar. Anders hann sitta i YTK:s styrelse i ett år innan sin
bortgång.
Efter Anders bortgång valde familjen att starta en minnesfond knuten till Ystad Tennisklubb. Anders
popularitet syntes direkt genom det hav av bidrag som sattes in i fonden.

Familjens önskemål
För familjen och Ystad Tennisklubb är det viktigt att fondens syfte går hand i hand med det Anders
brann för och värnade om. Hans gedigna idrottsintresse, breda kompetens inom bland annat
ekonomi och hans intresse för barnens utveckling är parametrar som ska vävas samman till den
optimala fonden.
Familjens önskemål är nu att överlämna fonden att förvaltas av Ystad Tennisklubb med ledord och
inriktning i Anders Anderssons anda.

Varför lämnas fondens förvaltning över?
Den enormt goda ekonomiska start som fonden fått ska tas omhand på bästa sätt. För att fonden ska
leva vidare och växa tror familjen att det är viktigt att inte knyta fonden enbart till Anders för att folk
ska fortsätta sätta in pengar i framtiden. Ursprunget och Anders värderingar kommer dock alltid att
prägla fonden.

Fondens ledord
Fondens ledord och inriktning har diskuterats fram av familjen och Ystad Tennisklubb i samråd. Målet
är att pengarna ska växa med fortsatt insatta bidrag men också användas till verksamhetens
aktiviteter där ledorden stämmer in.

Ungdomar

Laget

Barn och
ungdomar är vår
framtid. Med alla
influenser av
stillasittande
verksamheter
som dataspel
med mera, är det
viktigt att satsa
och premiera
rörelse och social
gemenskap kring
detta

I en individuell
sport som tennis
är det viktigt att
skapa lagkänsla
och kompisskap
som gör att den
individuella
sporten känns
som en lagsport
socialt.

Familjen –
Tillsammans
Den ideella
föreningen är
historiskt sett en
social
samlingsplats.
YTK ska ses som
en given del av
hela familjens
sociala samvaro
och gemenskap
och ett sätt att
träffa andra
familjer och
umgås.

Utbildning i
gemenskap
En fritidsaktivitet
är en inte bara
träningsplats
utan ett plats att
umgås på.
Klubben måste
hela tiden ha
med sig att vi ska
utbilda i hur vi
trivs och
respekterar
varandra.

Fair play
Fair play är en
viktig byggsten
både ur ett
klubbperspektiv
och som ren
uppfostran av
varje individ.

Ystad Tennisklubb tackar för förtroendet att förvalta denna viktiga fond. Vi minns alltid Anders
Andersson som den gode, glade och intelligente man han var och vi ska utveckla fonden i denna
anda.

