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 2016-11-09

Styrelsens sammansättning: Tommy Svensson (Ordförande), John Parkinson (Kassör), Henrik Schmidt
(Sekreterare), Karin Ytterström (Kommunikationsansvarig), Marcus Thollin (Ungdomsansvarig), Filip
Sten (Hallutvecklare), Jon Söderblom (Seriespelsansvarig), Douglas Parkinson (Tävlingskommitté),
Linus Amneryd (Tävlingskommitté), Monica Dreijer (Damansvarig)
Närvarande 2016-11-09: Tommy Svensson, John Parkinson, Henrik Schmidt, Monica Dreijer, Linus
Amneryd, Filip Sten och Jon Söderblom
Frånvarande: Douglas Parkinson, Karin Ytterström och Marcus Thollin.

1. Mötets öppnande

Tommy (ordf.) öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. Speciellt välkommen till vår
gäst, Erik Carlbom, klubbchef Åkersberga TK.

2. Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes. Mötet kommer att koncentras kring punkt 4. De övriga
punkterna försöker vi genomföra lite snabbare än normalt.

3. Justering av föregående protokoll

Föregående protokoll justerades och arkivfördes.

4. Diskussion med Erik Carlbom, klubbchef Åkersberga TK

Tommy inledde med att berätta om VTKs planer för utbyggnad och att klubben därmed står inför en
expansion av verksamheten. Det är mot den bakgrunden vi bjudit in Erik Carlbom, som basar för en
klubb med betydligt större verksamhet.
Erik berättade om klubbens verksamhet. Mycket av detta finns beskrivet i de dokument som Erik
lämnade till oss och annat finns på klubbens hemsida: http://idrottonline.se/AkersbergaTK-Tennis/
Här följer bara några punkter ut hans presentation.
-

Åkersberga TK (ÅTK) har 4-5 inomhusbanor och lika många utomhus. De har tre
heltidsanställda, tre deltidsanställda och ett tiotal tränare på timsanställning. Cirka ett tusen
medlemmar (varav ca: 450 är aktiva juniorer som tränar minst en gång i veckan).

-

-

-

-

-

Utöver klubbens egna medlemmar gästar ca: 2000 skolelever tennishallen för att prova på
tennis varje år. ÅTK samverkar mycket med dem lokala skolorna vilket är viktigt för
föreningens fortlevnad.
Banorna är öppna för spel mellan 7.00-23.00. (Personal finns på plats mellan 9.00-18.00.)
En viktig sak för klubben är junior-verksamheten. Det är genom den man kan få en aktiv
tennisskola. Det är också genom den man kan få in och behålla spelare som på sikt deltar i
klubbens breda tävlingsverksamhet och på ännu längre sikt tecknar abonnemang. Med
barnen får man också in föräldrar som kan göras aktiva och delaktiga i föreningen. ÅTKs
tennisskola riktar sig till alla mellan 4-18 år.
o Tennisskolan arbetar aktivt med att försöka behålla alla barnen i verksamheten. Det
gör man genom genomtänkta nivåindelningar och att varje nivå har sin egen
välutvecklade struktur.
o Man jobbar också med sk ”eventdagar”, då alla erbjuds speciella aktiviteter, som
både utvecklar spelet och ökar engagemanget.
o Man har också den sk ”tennisbussen” som åker runt till skolorna och samlar ihop de
barnen som ska spela tennis. Ett framgångsrikt koncept.
o Man anordnar också klubbresor och klubbtävlingar som håller stimulansen och
engagemanget uppe.
ÅTK har tagit hjälp av SISU i sitt utvecklingsarbete. Numera har man ett visionsdokument på
plats och man har årsvisa verksamhetsplaneringar och håller hög ambition vad gäller
utvecklingsarbetet. (I det ingår att vidareutbildning för alla tränare i klubben.)
Erik pratade också om balansgången mellan att vara ett bolag med allt vad det innebär och
att vara en förening med delvis andra förtecken. Föreningens verksamhet bygger i långa
stycken på engagemang och ideellt arbete. Det gäller, menade Erik, att inte ”bränna ut” de
som är engagerade utan att avväga så att engagemanget inte avstannar. Det gäller också att
hitta alla sorters arbetsuppgifter, små och stora, för alla de som vill eller kan tänka sig att
vara med i förenings-jobbet. Många föräldrar vill vara med, men har inte så mycket tid och är
rädda att de ska bli ”absorberade” av klubbens olika aktiviteter.
Engagemang väcks och hålls vid liv genom resor och olika dagsaktiviteter.
ÅTK har sin webbnärvaro via idrott-online och är nöjda med det. Kopplat till det ett
uppdaterat medlemsregister. (Match1?)
Till företag har klubben tagit fram olika paket:
o Friskvårdspaket, där det ingår speltider och tränar-ledd träning
o Sponsorpaket, som kan skräddarsys med olika reklam-visningar och med
tider/träning om så önskas
o Eventpaket, där klubben erbjuder sig att anordna tennis-baserat event med
efterföljande mat och dryck

Tommy tackade Erik för sin medvekan.

5. Uppföljning av föregående protokoll – korta ärenden

Linus förbereder utskick om fortsättningen på fredagstennisen.

6. Post till och från VTK

Inget att rapportera.

7. Utbyggnad av tennishallen (Tommy och Filip)

Kommunfullmäktige ska träffas den 14/11 för att fastslå budgeten för nästa år. I den ingår påbörjad
byggstart för en andra inomhusbana.
Efter mötet: Filip och Tommy var på kommunfullmäktige-mötet och kunde konstatera att Alliansens
budget togs i sin helhet och därmed borde det vara grönt för fortsatt arbete med ytterligare en
inomhusbana.

8. Kommunikation (Karin)
a. Ny hemsida

Fortsatt diskussion om att gå över till Idrott-online. (Goda argument från ÅTK.)

b. Företagsutskick angående lediga abonnemangstider

Karin har ombesörjt ett utskick med lediga abonnemangstider till 98 företag. Utskicket sedde via Eva
Jernäs som är ordförande i Företagarna i Vaxholm.

9. Ekonomi (John)

John redovisade för status vad gäller klubbens ekonomi. Den ekonomiska utvecklingen följer i princip
budgeten.
Löstider bokade via nätet ligger lite lägre jämfört med tidigare år, men följer i princip kurvan.

10.

Status/Planering – Olika verksamhetsområden
a. Tennisskolan (Marcus)

Tennisskolan löper på. Avslutningen kommer att ske tisdagen den 13/12. Minitennisturnering,
rundtennis och andra lekar förbereds. Fika kommer serveras. Nästa termin börjar tisdagen den 10
januari. Gruppindelningen kommer eventuellt att finjusteras.

b. Damtennisen (Monica)

Ladies open planeras. Den kommer att gå av stapeln söndagen den 13 november. Sex par är
anmälda.

c. Klubbtävlingar (Douglas, Linus)

Douglas och Linus förbereder och gör utskick kring inne-KM. Klubbmästerskapet kommer att spelas
21/1-5/2. Utskick görs via mail. Informationen kommer också finas på hemsidan. Sista anmälningsdag
15e januari.

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

Inget att rapportera.

e. Hemsidan (John och Henrik)

Inget att rapportera.

11.

Övriga frågor

Erbjudande att vara med på Vaxholms tursitwebb. (www.destinationvaxholm.se). Anmälan skickas till
Mikaela Lodén på Vaxholms tursitbyrå.
Julbordsarrangemanget diskuterades och bestämdes.

12.

Avslutning och nästa möte
a. Kommande styrelsemöten (och fikaansvar)
i. 10 januari 2017 (Monica)
ii. 24 januari 2017 (Linus)
iii. 14 februari 2017 (Karin)

Vid protokollet:

Justeras:

Henrik Schmidt

Tommy Svensson

Sekreterare

Mötesordförande

