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Protokoll VTK styrelsemöte 2016-01-26

Närvarande ledamöter: Tommy Svensson, Monica Dreijer, Marcus Thollin, Linus Amneryd, Filip Sten,
och Henrik Schmidt
Frånvarande ledamöter: Jon Söderblom, John Parkinson och Douglas Parkinson

1. Mötets öppnande

Tommy (ordf.) öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

2. Godkännande av dagordning

Några övriga punkter lades till dagordningen, därefter fastslogs densamma.

3. Justering av föregående protokoll

Föregående protokoll justerades och arkivfördes.

4. Uppföljning av föregående protokoll – korta ärenden
a. Ensamkommande flyktingbarn – Något nytt?

John – VTKs kontaktperson – var inte närvarande så punkten bordlades. Tas upp på nästa möte.

b. Text om tennisskolan

Texten är nu publicerad på hemsidan. Texten kommer att ligga kvar som en presentation av
tennisskole-verksamheten, men datum behöver uppdateras terminsvis. (Bilderna ska korrigeras.
Henrik fixar.)

c. HLR-startare – Något nytt?

Filip har varit i kontakt med kommunen. Kommunen är ansvarig för att HLR-startare finns på plats. Vi
avvaktar ombyggnationen av if-hallen där det kan ingå att HLR-startare flyttas och kompletteras.

d. Swish-betalning

Linus hade kollat upp villkor för förenings-svisch. Förutom en fast kostnad tillkommer en kostnad för
varje transaktion. Efter diskussion bestämdes att VTK ska skaffa en sådan betalningsmöjlighet. John
fick i uppdrag att ordna detta.

5. Post till och från VTK

Ingen post som föranleder någon diskussion. Henrik övertar Tommys nyckel till postlådan.

6. Utbyggnad av tennishallen (Tommy och Filip)

Filip och Tommy rapporterade från senaste mötet. Kommunen sammankallade alla parter, skrev
protokoll och var tydligt drivande i processen. Fullständiga ritningar (inkl. ventilation, brandskydd och
annat) ska tas fram. När bygglovet är klart och Stadsbyggnadsnämnden sagt sitt ska ett helt
förfrågningsunderlag tas fram och skickas ut till intresserade entreprenörer.

7. Ekonomi (John)

John hade till mötet tagit fram resultaträkning för kalenderåret 2015. Diskussion kring utfallet.
John hade också tagit fram en budget för 2016. Medlemsavgifter och intäkter från banhyran
diskuterades. Beslut att låta priserna ligga kvar så som föreslås i budgetförslaget. Budgeten antagen.

8. Uppföljning/Planering
a. Tennisskolan (Marcus)

Ulf har undersökt om vi kunde få med ett juniorlag i seriespel, men för få spelare fanns tillgängliga.
Istället ska lämplig klubb kontaktas så att match-spel kan ordnas ändå.
Ulf får också möjlighet att inkomma med synpunkter på verksamhetsberättelsen. Henrik skickar till
Ulf.

b. Damtennisen (Monica)

Inget nytt. Linus är öppen för att agera tränare om nya grupper tillkommer.

c. Klubbtävlingar (Douglas, Linus)

KM pågår för fullt. Enstaka W.O. men de flesta matcher spelas enligt plan. Finalhelg 5-6 februari.
Linus reste förslaget att tidigt göra klart för abonnenterna när det är KM, så att tävlingledningen
slipper jaga alla abonnenter vid tävlingarna. Diskussion om detta i så fall påverkade intäkterna
negativt. Ett tydligt förslag ska tas fram.

d. Seriespelet, inkl. mixed-serien (Jon)

Jon var inte på mötet. Punkten bordlades.

e. Hemsidan (John och Henrik)

Hemsidan uppdaterad med senaste nytt om KM.

9. Årsmötet

En del kommentarer om ändringar framkom av diskussionen kring verksamhetsberättelsen. Tommy
ändrar lite i slutordet. Henrik reviderar annat. Ett nytt text-förslag distribueras före nästa möte. Till
nästa möte tas den finala versionen fram och ska då skrivas under av samtliga ledamöter.

Tommy presenterade ett förslag till verksamhetsplan för nästa verksamhetsår. Några datum
ändrades därefter fastslogs planen.

10.

Övriga frågor
a. Klubben fyller 80 år.

Klubben grundades 1936 och fyller således 80 år. Tommy efterlyste idéer för att uppmärksamma
detta. Möjligen skulle en lämplig tid vara i samband med ute-KM. Spontana förslag framkom men
frågan diskuteras mera ingående nästa styrelsemöte.

b. Klubbens hemsida

Tommy reste frågan om vi ska se över klubbens webb-lösning. Det finns en kostnadsfri lösning via
Riksidrottsförbundet som heter IdrottOnline. Frågan diskuteras vidare nästa styrelsemöte.

11.

Avslutning och nästa möte
a. 16 februari 2016

Viktigt att alla kommer så att årsmöteshandlingarna kan göras klara och skrivas under.

Vid protokollet:
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Henrik Schmidt

Tommy Svensson

Sekreterare

Mötesordförande

