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Protokoll VTK styrelsemöte 2016-05-10
Närvarande: Tommy Svensson, Karin Ytterström, Monica Dreijer, John Parkinson, Filip Sten, Jon
Söderblom, Henrik Schmidt, Douglas Parkinson (en kort stund), Linus Amneryd (en kort stund).
Frånvarande ledamöter: Marcus Thollin

1. Mötets öppnande

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

2. Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes. (Några punkter togs i annan ordning.)

3. Justering av föregående protokoll

Föregående protokoll justerades och arkivfördes.

4. Uppföljning av föregående protokoll – korta ärenden
a. Swish-betalning

Blanketter har kommit men ej inlämnat.

b. Avslutat postgiro-konto

Blanketter har kommit men ej inlämnat.

5. Post till och från VTK

Inget speciellt att rapportera. John lånar Henriks postfacksnyckel. Henrik tömmer facket under
veckorna 21-22.

6. Utbyggnad av tennishallen (Tommy och Filip)

Tommy rapporterar. Alla nödvändiga handlingar är framtagna och färdigställda. En preliminär
uppskattning av kostnaderna ska göras. Besked inom någon vecka eller två. Därefter ska hela
underlaget diskuteras och beslutas om i kommunen. Därefter går hela ärendet ut på

anbudsförfarande. Processen fortlöper således. Tommy och Filip bevakar ärendet och tar nödvändiga
kontakter.

7. VTK – ”Nya tider” (Karin, Henrik och John)
a. Kommunikationsplan

Karin berättade om utkastet till kommunikationsplan. Planen påminner om behovet av att ta fram
nya mål och strategier för en klubb med utökad verksamhet. När detta finns på plats är det lättare att
ta fram och implementera en kommunikationsplan.
Många av de aktiviteter som föreslås är bra och kan/ska genomföras.

b. Plan för att få in hyresgäster (medlemsbrev, annonsering etc)

Henrik berättar utkastet till medlemsbrev och webbenkät. Det huvudsakliga syftet är att
kommunicera att klubben nu går in i Nya Tider, med utökad verksamhet, men också att det finns Nya
Tider att abonnera på från och med hösten. Diskussion följde om formuleringar och om vad vi ska
göra med resultatet.
Medlemsbrevet går ut i slutet av veckan. Efter ca tre veckor påminner vi om utskicket. Deadline för
att höra av sig till klubben angående de nya tiderna blir mitten av juni. Därefter sammanställer vi de
inkomna svaren.
Karin kollar med Lotsen för annonsering. Meningen är att vi ska in en annons i Lotsen (och/eller
annan lokal tidning) för att ge nya medlemmar chans till abonnemang. Köper de ett abonnemang så
kan klubben bjuda på årets medlemskap.
Jon berättar att Åkersberga TK åker runt och samlar ihop förskolebarn och erbjuder tennislek/träning på vardagar. Men har många andra aktiviteter också. Klubbens ordförande är villig att
komma till oss och berätta om olika aktiviteter.
Monica ska prata med kommunens områdeschefer inom förskolan för att kolla om intresse finns för
tennis-lek för förskolebarnen i Vaxholm.

c. Entrén och kafeterian

Det börjar klarna vilka ytor som klubben får i samband med pågående ombyggnation. Vi avvaktar
färdigställandet innan vi pratar med inredningsarkitekt.

8. Ekonomi (John)

John redovisade för ekonomisk status. Första kvartalet ser ut att klubben går enligt budget. (Ett visst
överskott är budgeterat.) Löstids-försäljningen följer ungefär i samma spår som tidigare år. Till
hösten kommer inga intäkter från skolan. Lite osäkert om/och hur mycket vi kan hyra ut till hösten.
Osäker inkomstpost alltså.
En del medlemsavgifter återstår att ”jaga” in.

9. Status/Planering
a. Tennisskolan

Tennisskolan har avslutats för terminen. Många barn och vuxna var uppe i hallen under
avslutningsdagen den 10 maj. Utskick angående höstens fortsättning ska göras.

b. Damtennisen (Monica)

Damtennisen rullar på.

c. Klubbtävlingar (Douglas, Linus)

Nästa tävling är SommarSmashen den 6 juni. Inbjudan ska skickas ut och annonseras på hemsida och
på andra ställen. Markus kommer att vara med och hålla i dagen. Förutom tennis blir det lite tilltugg
och annat.

d. Seriespelet, singel, dubbel, mixed (Jon)

Jon rapporterar att seriespelet rullar på. Avslutning kommande helg och några matcher återstår att
spela. Från och med hösten tar Jon över damsingelspelet. (Monica/Karin meddelar Lena som skickar
nödvändiga uppgifter till Jon. Dubbelserien körs som vanligt till hösten. Blir det hallbygge i vinter får
det hanteras då.

e. Hemsidan (John och Henrik)

Uppdaterad. Karins epostadress ska ändras.

10.

Privat tennisskola på Lägret (Linus)

11.

Övriga frågor

Linus och Sebastian vill använda medlemsregistret för utskick angående två träningsveckor för vuxna
i privat regi. Träningsveckorna är 24-25 på kvällstid. (Samma veckor som sommartennisen för barn
och ungdomar.) Detta gjordes förra året också. Beslut att köra som förra året. Utskick från klubben
med detta erbjudande.

-

Eventuellt någon form av tennisskola på Resarö. Inte i VTKs regi.
Tommy har pratat med Thomas Hansen som kanske kan samordna ett kalas/event i samband
med hall-invigning, när den nu blir. Och kombinera med ett fördröjt 80-års kalas.
Filip bevakar de ansökningar som gjort för bidrag till tennis-aktiviteter för juniorerna
Hjärtstartar-ärendet ska bevakas och genomföras efter bygget är färdigt.

12.

Avslutning och nästa möte
a. Kommande styrelsemöten (och fikaansvar)
o
o
o
o
o
o

13e juni. (Jon)
23 augusti (Douglas)
27 september (Tommy)
1 november (Filip)
6 december (INSTÄLLT! ISTÄLLET JULBORD.)
10 januari 2017 (Monica)

o
o

24 januari 2017 (Linus)
14 februari 2017 (Karin)

Vid protokollet:
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Henrik Schmidt

Tommy Svensson
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Mötesordförande

