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Protokoll VTK styrelsemöte 2017-01-10

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 2017-01-10: Tommy Svensson, John Parkinson, Monica Dreijer, Linus Amneryd, Filip
Sten, Jon Söderblom, Douglas Parkinson, Karin Ytterström och Marcus Thollin.
Frånvarande: Henrik Schmidt

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.

4. Uppföljning av föregående protokoll – korta ärenden

Inget att rapportera.

5. Post till och från VTK

Vi har fått en enkät via mail om timmar och pris för ungdomar. Marcus/Ulf försöker att besvara den.

6. Utbyggnad av tennishallen (Tommy och Filip)
a. Bana2

Vi har fått en tidplan från kommunen på det fortsatta arbetet med att bygga ut hallen med en andra
tennisbana. PLU kommer att ta sitt beslut nu i januari och sedan under våren kommer anbudsräkning
och anbudsutvärdering göras. Planen är sedan att byggnationen sker under hösten och vintern. Enligt
denna plan så ska klubben ha den andra tennisbanan i mars 2018.

En diskussion vi inte startat ännu med kommunen är hur mycket vi ska betala i hyra för dessa två
tennisbanor. Vi har dock sedan länge sagt vad vi har råd med för hyra.
Vi har fått en del pengar av RF (anläggningsbidrag) och resten får vi när byggnationen är klar. Ett krav
var dock att allt är slut besiktigat senast sista september 2017. Klubben med hjälp av kommunen ska
kontakta RF för att se om vi inte kan flytta på detta datum lite till.

b. Arbetsgrupp kring nya entrén

Oavsett när vi får en andra tennisbana så ska klubben fundera på hur vi ska ändra entré, hallen och
kafeteria utrymmet. Markus och John skriver ner några funktioner som styrelsen kan enas om
behövs. Sedan försöker vi tillsätta en arbetsgrupp bestående av medlemmar som kan jobba vidare
med detta. Ett bra sätt att få inspiration är att titta på hur andra klubbar har det som t ex
Vallentuna TK och Sollentuna TK.
I budgeten för 2017 så bör vi även avsätta pengar för denna eventuella ombyggnation.

7. Kommunikation (Karin)
a. Utskick till Vaxholms företagare

Text om VTK och möjligheten att skaffa ett abonnemang skickades i början av november till 98
personer som är med i företagarna i Vaxholm. Detta var ett digitalt nyhetsbrev. Vi har inte fått någon
feedback från detta. Karin kollar upp hur nyhetsbrevet såg ut. Vi har haft kontakt med Eva Jernäs
som är ordförande i Företagarna i Vaxholm.

b. Medlemsutskick angående lediga abonnemangstider

Vi har skickat ut mail till alla klubbens medlemmar både före och efter jul att vi har lediga tennistider
i hallen.

c. Infoblad

Vi diskuterade att få ut ett nytt Infoblad under mitten av februari. Bladet får inte bli för långt, men
saker att ta upp kan t ex vara: motioner till årsmötet, status på bana2, kommande
tävlingar/aktiviteter under våren, Inne-KM resultat och lediga platser i klubbens seriespelen.

8. Ekonomi (John)
a. Resultaträkning

John redovisade statusen vad gäller klubbens ekonomi. Klubben gör ett plus resultat för 2016.

b. Fakturering (tennisskola) till de som blir sjuka/skadade

Idag hanteras detta på ett individuellt sätt. Ofta så kommer fakturorna lite sent, dvs många har redan
spelat halva sin tennisperiod i tennisskolan eller mer innan fakturan ska vara betald. Inte alltid
möjligt att fakturera tidigare. Vi beslöt att fortsätta att hantera detta case by case. Men samtidigt fick
Linus och Monica till uppgift att ta fram några riktlinjer för hur vi hanterar skador/avhopp innan
och/eller under tennisträningen.

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

Tennisskolan börjar vecka 2 för både juniorer och för de vuxna. Generationsdubbeln blev inte av i
januari, men planen är att genomföra denna tävling en söndag under feb/mars istället. Marcus och
Ulf planerar att genomföra en vår junior Panatta också då denna tävling är mycket uppskattad.

b. Damtennisen (Monica)

Tennisträningen startade denna vecka. Alla grupper är inte helt fulla då det varit en hel del avhopp i
sista stund. Tiden som är svårast att fylla är onsdagar kl 17-18 då få hinner till denna tid.

c. Fredagsträning (Linus)

Det är fortfarande ett stort intresse att träna på fredagar även om fler av de som tränade kl 9:30 till
11:00 har slutat pga de har haft svårt att kombinera detta med sitt arbete. Den populäraste tiden att
träna är kl 7-8.

d. Klubbtävlingar (Douglas, Linus)

Anmälan om Inne-KM har skickas till alla medlemmar och även en påminnelse kommer att skickas ut.
Sista anmälningsdag är nu på söndag (15 januari).
Ett förslag kom upp att även ha vissa åldersklasser som t ex H45+. Detta kan göra att nya personer
kan tänka sig att ställa upp i ett KM. Något att testa i kommande KM?

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

Herrsingeln serien har precis startat första serien för våren medan damsingel serien har förlängt sin
höstserie till sista januari. Herrdubbel fortgår och inga planer på att starta upp mixedserien igen just
nu. Det fattas spelare i herrsingeln, så grupperna består av 4 spelare istället för 5 spelare som är det
vanliga.

f. Hemsidan (John och Henrik)

Hemsidan är uppdaterad.

10.

Inför årsmötet
a. Inbjudan och utskick

Henrik har skrivet ett förslag på arbetsfördelning på vem som skriver vad i Verksamhetsberättelsen.
Ingen hade synpunkter på denna arbetsfördelning. Tommy håller ihop texten i Verksamhetsplanen
med hjälp av Linus, Douglas och Marcus (tävlingar) och Jon (seriespel). Tommy ordnar även med
kuvert och adresslappar.
Alla ska skicka sin text till Henrik senast den 22 januari, så sammanställer han allt så att vi kan
granska materialet på näste styrelsemöte som är den 24 januari. Årsmötet är den 12 mars.
Se ovan.

b. Verksamhetsberättelsen (arbetsordning och tidtabell)

c. Ekonomisk årsredovisning

John skriver en resultaträkning, balansräkning och ett förslag på budget för 2017 som alla kan
kommentera på nästa styrelsemöte.

11.

Övriga frågor

Då Filip kommer att lämna styrelsen efter kommande årsmöte så kommer Douglas ta över arbetet
med att ansöka om pengar från Idrotslyftet i IdrottOnline. Marcus/Ulf planerar att arrangera en vår
junior Panatta, så första saken att kolla upp är om man kan ansöka om bidrag till det. Bidrag söks inte
årsvis längre utan man kan göra det kontinuerligt under året. När vi fått bidrag så kommer Marcus att
hjälpa till med redovisnings data som ska skrivas in i systemet.
Vi pratade om att ha en arbetshelg för att starta arbetet med planering av andra tennisbanan. Första
gången vi hade detta var den 4-6 april 2008. Vi hade kombinerade då arbete med tennis i
Nynäshamns tennisklubb. Något att fortsätta diskutera ifall detta kan vara något och hitta en lämplig
helg och plats.

12.

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