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Protokoll från Vaxholms Tennisklubbs Styrelsemöte
i
If-hallen den 12 maj 2015 kl. 19.00.
Närvarande ledamöter:

Douglas Parkinson, John Parkinson, Linus Amneryd, Marcus Thollin,
Monica Dreijer, Henrik Schmidt och Tommy Svensson

Frånvarande ledamöter:

Filip Sten och Jon Söderblom

§1

Mötets öppnande
Mötesordförande öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

§2

Godkännande av dagordningen
En övrig punkt lades till dagordningen, därefter godkändes den föreslagna
dagordningen.

§3

Justering av föregående protokoll
Protokollet från mötet den 14 april justerades och lades till handlingarna.

§4

In- och utgående skrivelser
Foldern Vaxholms Fritidsguide har distribuerats till boende i kommunen.
Kontaktuppgifterna till VTK stämmer inte och bör uppdateras. Henrik meddelar
registerhållaren om ändringar.

§5

Utestående uppdrag
• Workshop om handlingsplan och policies
När klubben växer i samband med banutbyggnad bör klubben se över sina
policydokument och ordentligt diskutera igenom värdegrund, målsättning och
prioriteringar. Till en sådan diskussion kan vi ta hjälp från andra klubbar som har
genomfört ett sådant arbete. Aktiviteten planeras efter hand.
• Inramade bilder till If-hallen
När VTK helt disponerar över entrén till tennishallen ska styrelsen se över och planera
utrymmet och där hänga bilder från klubb-aktiviteter och annat tennis-relaterat. Bilder
kan även hängas i klubblokalen en trappa upp. Tills dess kan alla ta och samla bilder
från olika aktiviteter.
• Pengar från Idrottslyftet
Marcus lämnar in ansökan om pengar från Idrottslyftet. Ansökan gäller det årliga lägret i
Nynäshamn, Juniorpanattan, SommarSmashen och annan junior-verksamhet.
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• KM
Diskussion kring sensommarens KM. Styrelsen beslutar att anmälningsavgiften blir 75
kronor per deltagare. Deltagaren får sedan delta i en eller flera klasser för samma avgift.
Fortsatt planering omhändertas av Linus/Douglas
§6

§7

Rapporter
•

SEB Next Generation har genomförts på IF-hallen. Många korta matcher spelades
under dagen. Matcherna varvades med andra tennisrelaterade aktiviteter. Kul att
flera yngre deltagare fick chansen att spela match för första gången. Prisutdelning till
alla deltagare, med priser från SEB, avrundade dagen.

•

En (lättsam) juniortävling, med namnet SommarSmashen, är nu planerad och
annonserad på hemsidan. Ulf skickar också ut till juniorer i tennisskolan. Tävlingen
kommer att går av stapeln 6-7 juni. Se hemsidan. Linus/Douglas/Marcus/Ulf håller i
arrangemanget.

•

Ulf bjuder även in intresserade juniorer att fortsätta med tennisträning (tisdag och
torsdag) i skarven mellan avslutad inomhussäsong och tennisskolan i juni. Träningen
kommer att ske på grusbanan på Lägret (om tillräckligt stort intresse finns).

•

Uppdaterad budgeten. John har uppdaterat budgeten så att damtennisträningen
syns. Nu är det bokföringstekniskt förberett för nästa års redovisning och budget.

•

Ladies Open. Monica har kollat upp tänkbara tider för en eventuell Ladies Open och
meddelar att det inte finns någon lämplig tid i vår. Det får bli till hösten istället.

•

Antal bokningar av löstider på nätet är fortfarande mycket högt. Bra inkomst källa för
klubben, men samtidigt syns det tydligt behov av mer tennistider för spontan tennis.

•

Tommys påminnelse-arbete till VTK-medlemmarna har gett resultat. Några kvarstår
att följa upp.

Status hemsida
Hemsidan har uppdaterats av John.

§8

Övrigt
• Senaste kring en andra tennisbana
Tommy redovisade för senaste turerna kring en andra inomhusbana. Avtal
(nyttjanderättsavtal och medfinansieringsintyg) är nu påskrivet av både VTK och
kommun-representant. I och med att detta avtal är på plats så har RF betalat ut ett
startbidrag för bygget. Ytterligare bidrag från RF kommer om/när banan står färdigbyggd.
Fortsatta förhandlingar sker med olika parter, potentiella byggare, kommunen och andra.
• Rengöring av inomhusbanan
John kontaktar firman som tidigare år har skurat plexipave-golvet i IF-hallen.
Förhoppningsvis görs arbetet under sommaren.
• Tränare till hösten
Inventering och diskussion angående tillgängliga tränare under hösten. Ulf kontaktas
och planering ska genomföras.
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• Mixed-serie
Det har kommit förslag om en mixed-serie till hösten. Jon kan möjligen delegera den här
frågan till Thomas och Anna som, i sin tur, kan undersöka om tillräckligt intresse finns.
• Klottret på anslagstavlan
Klottret på anslagstavlan vid utomhusbanan kvarstår.

§9

Avslutning och nästa möte
Mötesordförande tackade närvarande för visat intresse. Nästa möte då styrelsen träffas
är tisdag den 25 augusti 2015 klockan 19.00 i klubblokalen.
Vid protokollet:

Justeras:

Henrik Schmidt
Sekreterare

Tommy Svensson
Mötesordförande

