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Protokoll VTK styrelsemöte 2017-06-12
Styrelsens sammansättning: Tommy Svensson (Ordförande), John Parkinson (Kassör), Henrik Schmidt
(Sekreterare), Karin Ytterström (Kommunikationsansvarig), Marcus Thollin (Ungdomsansvarig),
Jon Söderblom (Seriespelsansvarig), Douglas Parkinson (Tävlingskommitté), Linus Amneryd
(Tävlingskommitté), Monica Dreijer (Damansvarig)
Närvarande 2017-06-12: John Parkinson, Monica Dreijer, Douglas Parkinson, Henrik Schmidt, Marcus
Thollin, Karin Ytterström, Linus Amneryd och Tommy Svensson.
Frånvarande: Jon Söderblom

1. Mötets öppnande

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

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen justerades, kommenterades (mycket kommer att handla om förberedelser inför
oktober-helgen) och några övriga punkter lades till. Därefter godkändes dagordningen.

3. Justering av föregående protokoll

Föregående protokoll diskuterades kort. Ingen invändning. Protokollet justerades.

4. Tema – Inför oktober-helgen

Inför mötet hade alla läst Svenska Tennisförbundet om ”Färdriktning och Färdplan”. Här finns viktiga
punkter att utgå ifrån i våra vidare diskussioner. Underlagen som STF har tagit fram kan hjälpa i
vidare bearbetning av mål och inriktning.
Till mötet hade skriftliga underlag för de olika verksamhetsområdena tagits fram enligt nedan:
-

Ekonomiska överväganden/mål etc (John)
Föreningens mål (Tommy)
Utveckling av tävlingsverksamheten (Linus/Douglas)
Utveckla det interna seriespelet (Jon)
Utveckling av barn- och ungdomsverksamheten (Marcus/Ulf)
Utveckling av vuxentennisen (Monica)

-

Klubbens kommunikation (Karin)

Mötet hade en bred diskussion kring de olika underlagen och hur dessa kan vägas samman och
utmynna i en gynnsam utveckling för klubbverksamheten.
Mål, på kort och lång sikt, diskuterades samt vilka aktiviteter/medel som vi kan behöva för att ta oss
dit. Underlagen och diskussionen ska också ses som ett förarbete för den oktoberhelg då styrelsen
ska samlas och sammanställa klubbens färdriktning och konkreta åtgärdsprogram.

5. Post till och från VTK

Det har kommit mail från kommunen rörande höstens tider för tennisskolan. Uppenbart är det att vi
blir av med det upplägg vi haft under tidigare terminer, med parallellt spel på torsdagar på många
banor. Det kan bli ett ”struligt” år frö tennisskolan med tanke på detta och på utbyggnaden av
tennishallen.

6. Utbyggnad av tennishallen (Tommy)
a. Något nytt sedan sist?

Anbudstiden har gått ut men de eventuella anbuden är sekretessbelagda. Val av entreprenör ska
kommunen göra i augusti. Beställning görs förhoppningsvis i september.

b. Ombyggnad av caféet

Mötet avslutades med att vi diskuterade hur caféet skulle kunna se ut efter en ombyggnad. Tommy
hade försett mötet med en plan.

7. Kommunikation (Karin)

Informationsbehovet kan bli stort under kommande verksamhetsår. Hela klubbens verksamhet och
medlemmar påverkas av utbyggnaden och nya tider för tennisskolan. Vi behöver få in lite
engagemang kring olika frågor från klubbmedlemmarna. Karin tar fram underlag för ett utskick till
nästa möte. Abonnemangen börjar igen vecka 32 i höst.

8. Ekonomi (John)

John rapporterar kring den ekonomiska statusen. Följer i princip budgeten. Prognosen tyder på ett
visst överskott till årsskiftet, men en hel del osäkerhetsfaktorer finns med i bilden, både på inkomstoch utgiftssidan på grund av det osäkra läget vad gäller höstens eventuella hall-utbyggnad.

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

För tredje året i rad spelades Sommarsmashen, en singeltävling för klubbens juniorer. Nio juniorer
spelade i två olika grupper där alla mötte alla.
Sommartennisen på lägret går som vanligt under två veckor vid midsommartid. Många barn- och
ungdomar är anmälda och Ulf sitter och gör gruppindelning och organiserar tränare.

b. Damtennisen (Monica)

Tränarfrågan inför hösten är inte löst. Osäkert om och hur mycket Linus kan fortsätta. Vi får
undersöka olika alternativa lösningar.

c. Klubbtävlingar (Douglas, Linus)

KM spelas i augusti/september. Douglas och Linus diskuterade eventuellt nya klasser samt eventuellt
ett sorts pol-spel för de yngre. Idéerna konkretiseras tills inbjudan skickas ut.

d. Seriespelen (Jon)

Vårens seriespel avslutat och summerat. De flesta matcher spelades även om en del skador och walkover också förekommit.
I höst kommer dubbelseriens startdatum tidigareläggas och starta i samband med övrigt seriespel.
Detta beroende på hallutbyggnad.

e. Hemsidan (John och Henrik)

Uppdaterad.

10.

Övriga frågor
a. MATCHi

Det finns skäl att gå över till MATCHi. Nästa steg är att så många som möjligt går en kurs och kan
administrera systemet och kan informera vidare om det. Vi försöker få till detta under tidig höst.

b. Ansökan om pengar

Douglas ansöker om verksamhetsstöd för 7-11 åringar. Eventuellt andra bidrag ska också sökas. Man
kan få bidrag för mindre renoveringar.

11.

Avslutning och nästa möte

Mötet avslutas.

Kommande styrelsemöten och fika-ansvar:
22 augusti
26 septemer
24 oktober
5 december
9 januari
23 januari
13 februari
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Douglas
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Vid protokollet:

Justeras:

Henrik Schmidt

Tommy Svensson

Mötessekreterare

Mötesordförande

