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Protokoll VTK styrelsemöte 2016-04-12
Närvarande: Tommy Svensson, Monica Dreijer, Marcus Thollin, John Parkinson, Filip Sten, Jon
Söderblom Henrik Schmidt
Frånvarande ledamöter: Douglas Parkinson, Linus Amneryd, Karin Ytterström
Gäst på mötet: Ulf Persson

1. Mötets öppnande

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

2. Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

3. Justering av föregående protokoll

Föregående protokoll justerades och arkivfördes. Även protokollet från årsmötet justerades.

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

Inget nytt att rapportera.

b. Kontakt med SISU Idrottsutbildarna

Både Ulf och John har varit i kontakt med SISU-utbildarna tidigare. Klubben ska ta förnyad kontakt
med dessa inför klubbens expansion.

c. Skurning av vårt tennisgolv i sommar (John)

Det finns ett tidigare beslut om att beställa skurning av hallgolvet i sommar. Men med tanke på
hallutbyggnad så annulleras beslutet. Ingen skurning i sommar. Vi avvaktar utvecklingen och
återkommer i frågan.

5. Post till och från VTK

Inget speciellt att rapportera.

6. Utbyggnad av tennishallen (Tommy och Filip)

Ärendet fortskrider. Markundersökningen är gjord men inte avrapporterad. Underlag tas fram för
politiska diskussioner och beslut. Därefter följer en upphandlingsprocess. Styrelsen hoppas på
byggstart senare i vinter.
Diskussion kring de ekonomiska aspekterna både vad gäller byggprocessen men också när en andra
bana finns till klubbens förfogande.
Nya möten är inplanerade. På grund av intensifieringen i byggprocessen beslöts om ett extrainsatt
styrelsemöte måndagen den 13e juni.

7. Frigjorda tennistider på dagtid
a. Plan för att få in hyresgäster (Filip och Tommy)

Tommy varit i kontakt med Rebecca Thomson, den gymnastiklärare som ansvarar för
schemaläggningen av skolornas gymnastikverksamhet för 2016, och hon utgår ifrån att det inte ska
bedrivas någon gymnastikverksamhet på tennisbanan fr.o.m höstterminen 2016. Det innebär att vi
kan/bör försöka att marknadsföra/sälja in främst tennis men även eventuell annan idrottslig
verksamhet på de frigjorda dagtiderna.
Vi behöver gå ut till klubbens alla medlemmar med intresseförfrågan rörande abonnemangstider
under dagtid (07.00-15.00) på vardagar. En sådan förfrågan kan också riktas till en bredare publik –
företagare och andra – genom att annonsera på lämpliga ställen (lokalpress och webbsidor).
Diskussion kring olika aktiviteter som klubben skulle kunna arrangera. Frukosttennis. Tennis för
företag. Träningsgrupper för olika målgrupper på dagtid. (Ulf kollar med tänkbara tränare.)
Vi kan också erbjuda skolor och daghem ett antal timmar om intresse finns.
Henrik och Karin tar fram underlag för utskick till alla medlemmar.

b. Entrén och kafeterian (John)

Klubben behöver fundera över hur entrén till tennishallen ska se ut. När ”blå-hallen” byggs om
kommer nuvarande entré vara uteslutande för tennisen. Vi disponerar då över entrén och kan göra
om ingången och kafeterian. Ett förslag från inredningsarkitekter bör tas fram. John har grannar som
är inredningsarkitekter och han ska fråga dem. Vi kan även fråga klubbens medlemmar om någon har
kompetens och intresse för att skissa på ett förslag.

c. Städning omklädningsrummen

När skolan inte längre är i hallen varje dag kan kanske frekvensen på städningen minska. Detta kan
vara en del i hyresförhandlingen med kommunen.

8. Ekonomi (John)
a. Swish-betalning

John hör med banken och försöker skaffa Swish till klubben.

b. Extra försäkring som ska täcka lösöre

Klubben är försäkrad via Tennisförbundet men har även en separat lösöres-försäkring. Diskussion om
försäkringen behövs. Beslut att behålla den.

c. Klubbens postgiro-konto

Klubbens postgiro användes väldigt sällan. Beslut att säga upp detta.

d. Status i övrigt

Klubbens ekonomi är god. John redogjorde för ekonomisk status, inklusive löstidsförsäljningen.
Separat diskussion kring fakturan för vattenförbrukning respektive dagvattenavgift. Ingen åtgärd.

9. Klubbens 80 års firande

Tommy har prel-bokat Tornvillan den 8 oktober. Men efter diskussion beslöts det att släppa
bokningen. För de olika evenemangen som klubben arrangerar kan vi nämna (och hylla!) att klubben
fyller 80 år men vi sparar krafter för annat arbete som behöver göras i klubben i höst. När en ny bana
ligger färdig bjuder vi till en stor klubbfest.

10.

Ny hemsida

Ulf kollar klubbens IdrottOnline-hemsida. Möjligen ska den uppdateras med aktuella uppgifter för
styrelsemedlemmar.
I övrigt parkerades diskussionen om huruvida vi ska övergår till en annan/ny webb-lösning.

11.

Uppföljning/Planering
a. Tennisskolan (Marcus)

Tennisskolan har behövt ordna special-lösningar nu när ”blå-hallen” byggs om. Det här med
tillgängliga banor är en osäker faktor även för hösten. Hur många tennisbanor kommer vara upplinjerade i den ombyggda ”blå-hallen”? På sikt får vi förhoppningsvis bättre och stabilar lösning för
tennisskolan.
I slutet av terminen ska tennisskolan ha avslutningsdag, vi ska arrangera SommarSmashen och i slutet
av sommaren planeras det sedvanliga läget i Nynäshamn.

b. Damtennisen (Monica)

Damtennisen rullar på. För närvarande finns ingen på kö-listan.

c. Klubbtävlingar (Douglas, Linus)

Inget att rapportera.

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

Singelspelet rullar på. (Andra omgången.) Höstens dubbelserie kanske ska starta tidigare i höst och
spelar på ett annorlunda sätt, med hänsyn tagen till stängningen av tennisbanan i samband med
utbyggnaden. Jon och Tommy jobbar fram ett förslag.

e. Hemsidan (John och Henrik)

Henrik uppdaterar en del uppgifter vad gäller ny styrelse etc.

12.

Ärenden från årsmötet
a. Inköp av bollar till barn- och ungdomsverksamheten

Ulf byter bollar beroende på bana och spelnivå på spelarna. Ulf ser till att det köps in nya bollar med
något högre frekvens.

13.

Övriga frågor

Vi diskuterade att återuppta vuxen-panattan, en socialt orienterad dubbeltävling för intresserade
vuxna, som ett led i 80-årsfirandet.
Filip kollar om det nu är möjligt att söka pengar för junior-verksamheten.

14.

Avslutning och nästa möte
a. Kommande styrelsemöten (och fikaansvar)
i. 10 maj, 13 juni (Extra), 23 augusti, 27 september, 1 november, 6
december, 10 januari 2017, 24 januari 2017, 14 februari 2017
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