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Protokoll VTK styrelsemöte 2017-10-24

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 2017-09-26: Douglas Parkinson, Henrik Schmidt, Linus Amneryd, John Parkinson, Monica
Dreijer, Tommy Svensson, Marcus Thollin och Jon Söderblom.
Frånvarande: Karin Ytterström

1. Mötets öppnande

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

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Justering av föregående protokoll

Föregående protokoll diskuterades kort. Inga invändningar. Protokollet justerades.

4. Uppföljning av föregående protokoll
a. Utomhusbanan

Inget nytt i sak, men möjligen vad gäller tidtabellen. På grund av många andra projekterings-arbeten i
kommunen kan det dröja till efter sommaren innan Lägret-banan görs om till parkering. Vi avvaktar
vidare besked men förbereder för eventuellt ytterligare en utomhus-säsong.

b. MATCHi

Matchi är förknippat med andra system och webbplatser. Därför vore det bra att få kontakt med
Lena Kubicska på Stockholms tennisförbund för att få en genomgång av olika system och hur de kan
haka i varandra. Tommy frågar om Lena kan komma på nästa styrelsemöte. Ulf kollar också med
GLTK (i Göteborg) hur de använder systemet för att få maximal nytta av det.

5. Post till och från VTK

Inget att rapportera.

6. Utbyggnaden av tennishallen (Tommy)

Bygget har kommit igång och det går i princip enligt plan. I grävnings- och röjningsarbetet har en del
ledningar påträffats som inte framgick av ritningar och planer. Planen att stänga hallen i december
kvarstår.

7. Efter oktoberhelgen. Redovisning av ansvarsområden/uppgifter
som delades ut vid avslutningen av konferensen.
a. Sociala aktiviteter (Monica).

Det finns flera förslag på aktiviteter som kombinerar tennisspel med ”sociala aktiviteter”. Vi kan
anordna återkommande frukosttennis. Det förekommer på andra klubbar. Vi kan ha stående
möjligheter till ”drop-in” tennis och/eller ”öppna träningsgrupper” där den sociala aspekten kunde
odlas. Man kan anordna tävlingar som inbegriper flera generationer/hela familjer.
Vi diskuterade också klubbresor. En start kunde vara att göra en resa till en annan klubb och spela en
rad matcher, men att också umgås och hitta på andra aktiviteter. Ulf kollar med Nynäshamn TK om vi
kunde ordna något.
Många av förslagen och idéerna bygger på att någon (anställd?) håller ihop och närvarar vid
aktiviteterna. Eller att vi kan engagera fler i föreningen.

b. Ungdomstennisen (Ulf/Marcus)

I och med fredags-tennisen med de yngre juniorerna har vi lagt en bra grund för att kunna gå vidare
och expandera junior-verksamheten. Utöver att få in nya, unga spelare, gäller det att behålla de lite
äldre juniorerna, kanske framförallt tjejerna. Vi hoppas öka från ca 60 till 100 barn i verksamheten.
Ett förslag är att försöka samla alla intresserade barn och ungdomar under våren – kanske en dag i
april – och inventera intresset ordentligt. Utifrån detta kan vi sätta ihop grupper till hösten, efter
spelstyrka och intresse. (Vissa vill spela en gång i veckan och andra två.)

c. Ny entré och hallmiljö (Tommy)

Tommy har varit i kontakt med Wolfbuilder och diskuterat lösningar för den nya entrén. Förslag och
offert skulle komma inom 14 dagar. Eftersom Wolfbuilder är entreprenörerna för hall-bygget så kan
det vara en god idé att låta dem göra det jobbet också. Vi får avvakta offerten och bedöma utifrån
budget-utrymme. Tommy har även pratat med en klubbmedlem (Bengt Lundqvist) som är snickare,
och ha kanske kan hjälpa till också.

d. Tävlingsverksamheten (Linus/Douglas)

Utöver den interna tävlingsverksamheten har vi pratat om att ordna en extern tävling. Dessutom
tänker vi oss att anmäla en herr-lag till seriespelet och eventuellt ett dam-lag också. Detta ska i så fall
anmälas senast den 15e maj. För lagen behövs en lagledare och kanske 4-5 spelare. En match utgörs
av tre singlar och en dubbel. Kanske 8-10 matcher per omgång.
Ett etablerande av herr- och damlag kan innebära att spelarna som ingår däri får agera tränare i
samband med den egna träningstiden. Detta kan rotera på de olika spelarna, men kan ge utökade
möjligheter att ge instruktion antigen till junior-grupper eller andra grupper.

e. Timmar och prissättning (John/Ulf)

John och Ulf redovisade förslag kring höjda avgifter för abonnemangstider och strötider. Också hur
priset kunde skifta beroende på om det är en attraktiv tid eller inte. Vidare omvärldsbevakning ska
göras samt nya kalkyler tas fram.
Vi diskuterade också kring prisläget för tennisskolan och andra aktiviteter. Flera faktorer behöver
falla på plats innan definitiva avgifter fastslås.
Vi diskuterade också olika paket-lösningar som kunde erbjudas företag och andra kunder. Likt
Åkersberga TK kunde man ha ett varierat utbud; friskvårdspaket, sponsorpaket, eventpaket,
spelpaket osv.

f. Hallen/Personal i hallen (Jon)

Tennisbanorna ska i första hand användas för tennis, men kan man hitta andra intressenter som vill
bedriva annan ”friskvård” under dagtid så bör vi överväga det.
Vi hade även en diskussion kring om och hur vi kunde integrera oss med övriga idrotter i ”idrottshuset”. Här finns en café-verksamhet som möjligen kunde vara intresserade av att ha en viss
verksamhet inne hos tennisen också. Kanske kunde vi samarbeta kring andra saker också.

g. Synas i media/marknadsföring (Karin/Henrik)

Karin och Henrik återkommer i frågan.

8. Kommunikation (Karin)

Karin inte närvarande.

9. Ekonomi (John)

Kort status-genomgång. Fakturor för träningsgrupperna ute.
Bland annat genom tennisträningen för barn på fredagar har klubben fått fler medlemmar. Jämfört
med ett år sedan har vi cirka 40 fler medlemmar.

10.

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

Tennisskolan tar höstlov vecka 44. Information har gått ut.
Vi bjuder in till den traditionsenliga Junior Panattan lördag den 18e nov för tjejer och killar födda
2003-2007. Anmälningar till Marcus.

b. Damtennisen (Monica)

Nya grupper i och med andra omgångens gruppspel.
Som vanligt arrangeras Ladies Open den här hösten. Det blir söndagen den 12e november. Korta
damdubbelmatcher. Anmälningar till Monica.

c. Klubbtävlingar (Douglas, Linus)

Inget inne KM den här vintersäsongen. Möjligen en extra klubb-tävling när hallen står färdig.

d. Seriespelen (Jon)

Ett avhopp i singel-serien, annars flyter seriespelet på.

e. Hemsidan (John och Henrik)

Uppdaterad.

11.

Övriga frågor

12.

Avslutning och nästa möte

Vi diskuterade eventuellt julbord och bestämde onsdagen den sjätte december. Henrik bokar bord.
Men vi håller möte enligt plan den 5e december.

5 december
9 januari
23 januari
13 februari

Linus
Monica
Douglas
Marcus

