Vaxholms Tennisklubb
Besöksadress: Petersbergsvägen 3 • Vaxholm
Postadress: Box 92 • 185 22 • Vaxholm
Epost: vaxholmstennisklubb@telia.com
www.vaxholmstennisklubb.se
Bankgironummer: 5745-8036

Protokoll VTK styrelsemöte 2018-04-17

Styrelsens sammansättning: Tommy Svensson (Ordförande), John Parkinson (Huvudkassör), Claes
Hedin (Biträdande kassör), Henrik Schmidt (Sekreterare), Marcus Thollin (Ungdomsansvarig),
Jon Söderblom (Gruppspelsansvarig), Douglas Parkinson (Tävlingskommitté), Linus Amneryd
(Tävlingskommitté), Monica Dreijer (Damansvarig)
Närvarande 2018-04-17: Tommy Svensson, Marcus Thollin, Douglas Parkinson, Claes Hedin, Henrik
Schmidt, Monica Dreijer och Jon Söderblom. Också närvarande chefstränare Ulf Persson.
Frånvarande: John Parkinson och Linus Amneryd

1. Mötets öppnande

Tommy (ordf.) öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Justering av föregående protokoll

Protokoll från föregående möte justerades.

4. Tema – Kommunikationsinsatser – Hur, Vad, I vilka kanaler, När,
Vem?
a. Invigningen

John hade före mötet skickat en sammanställning till styrelsen över den diskussion som John och Jon
hade haft med Anna och Thomas Hansen angående invigningsdagen. (Se bilaga.) Förslaget är att
inviga hallen lördagen den 8e september. Det framtagna tidsschemat diskuterades. Olika aktiviteter
under dagen och på kvällen en invigningsfest som riktar sig till alla klubbmedlemmar över 15 år.
Vi diskuterade även den föreslagna budgeten. För kvällens fest skulle vi kunna ta en avgift på
150kr/kuvert. (Swish-betalning går ju bra.)

b. Nystarten

Diskussion kring olika informationsinsatser. Marcus och Henrik tar fram förslag på infoblad,
pressmeddelande och annons till nästa möte.

Vi behöver gå ut i många kanaler. Mitt i Södra Roslagen, Kanalen för Österåker och Vaxholm, Lotsen
Mailutskick till alla medlemmar med infoblad, hemsidan, Facebook etc.

5. Uppföljning av föregående protokoll – snabba uppföljningar
a. Utbyggnaden/köket/klubbskylt – Något nytt (Tommy)

Utbyggnaden går enligt plan. Hissens placering skymmer tyvärr en hel del för åskådare. Köket
monteras just nu. En skylt ska komma upp under ”Bollhallen” med texten Vaxholms Tennisklubb.
(Hallen får inte längre heta if-hallen.)

b. Inköpa av tennisnät, dubbelstolpar, bänkar, domarstolar och ny
dammsugare (John)

Offerten diskuterades med inget beslut togs. Möjligen ska den även inkludera bollskåp.

c. Hyra ut till skol-idrotten (Tommy)

Skolidrotten har återkommit och sagt sig inte ha några behov för läsåret 18/19.

d. Utomhusbanan – Något nytt (Tommy)

Utomhusbanan kommer att vara kvar över sommaren 2018. Det innebär att vi kan ha sommartennis
för knattar och juniorer som vanligt, under två veckor kring midsommar.

e. MATCHi/GDPR (Claes)

Testsutskicket gick bra.

GDPR-aspekten diskuterades. Personnummer behövs för LOK-stödet och en del annat.

f. Tennisskolan (Marcus/Ulf)

Ulf har gjort utskick om höstens tenniskola och har fått god respons. Ska också skicka ut om
sommartennisen.

g. Svenska Tennisförbundets förbundsmöte, Båstad den 20-21
april

John kommer att åka och representera klubben.

h. Stadgarna (Henrik)

Henrik har inte hunnit titta på detta än.

i. Damtennisen (Monica)

Tänkta tränar-grupper inventerades och olika förslag på tränare likaså.

j. Tävlingar/Seriespel (Douglas, Linus)

Douglas och Linus har haft möte med intresserade. Två lag anmälda, ett dam- och ett herrlag.
De som är med i lagen ska också vara tränare för de olika träningsgrupperna vi har.

k. Klubbens gruppspel (Jon)

Jon har skickat ut status för dubbelserien och uppmanat alla att spela färdigt sina matcher.

l. Hemsidan (John och Henrik)

Uppdaterad.

6. Övriga frågor

Douglas kollar det ekonomiska bidraget som vi har sökt för köksrenoveringen.
Henrik kollar om Karin kan komma på nästa möte.

7. Avslutning och nästa möte

Tommy avslutade mötet.

Kommande mötestider: 8/5, 29/5, 14/8, 28/8, 25/9, 23/10, 4/12, 8/1, 22/1, 12/2

Vid protokollet:

Justeras:

Henrik Schmidt
Mötessekreterare

Tommy Svensson
Mötesordförande

