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Protokoll VTK styrelsemöte 2018-06-19
Styrelsens sammansättning: Tommy Svensson (Ordförande), John Parkinson (Huvudkassör), Claes
Hedin (Biträdande kassör), Henrik Schmidt (Sekreterare), Marcus Thollin (Ungdomsansvarig),
Jon Söderblom (Gruppspelsansvarig), Douglas Parkinson (Tävlingskommitté), Linus Amneryd
(Tävlingskommitté), Monica Dreijer (Damansvarig).
Närvarande 2018-06-19: Tommy Svensson, Henrik Schmidt, Monica Dreijer, John Parkinson, Linus
Amneryd och Jon Söderblom. Även närvarande Ulf Persson.
Frånvarande: Claes Hedin, Marcus Thollin, Douglas Parkinson.

1. Mötets öppnande
Tommy (ordf.) öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

3. Justering av föregående protokoll
Protokoll från föregående möte justerades.

4. Post till och från VTK
Inget att rapportera.

5. Uppföljning
a. Mikael ”Ville” Vilhjálmsson
Diskussionen har fortsatt men troligtvis söker sig Mikael till annan klubb för ett heltidsjobb. Vi följer
upp när terminen närmar sig.

b. Charlotte Fabricius
Främst intresserad av bra träning och att ingå i seriespelet. Linus fortsätter kontakten för eventuellt
engagemang som tränare.

6. Utbyggnaden (Tommy)
a. Allmänt
Ingen officiell slutbesiktning än men banorna används för den pågående sommar-tennisen. Trappan
till övre plan ska flyttas. Problemet med hissen har påtalats.

b. Omklädningsrum
Omklädningsrummen behöver komma iordning efter att ha varit förvaringsutrymmen under bygget.
De i styrelsen som kan samlas torsdag den 28/6 på kvällen och gör ett städryck.
Domarstolar, bänkar, bollskåp och annat är beställt och ska komma under sommaren.
Wolfsbuilder är tillfrågade om måleri-arbeten. Vi väntar en offert. Helst klart till invigningen.

c. Kök/Café/Inredning
Kyl och frys är under inköp. Annan nödvändig köksutrustning likaså.

7. Invigningen (John)
Efter mötet görs ett välkomst-utskick till alla medlemmar. Det blir aktiviteter den 8/9 från klockan
13.00. Mingel och buffé på kvällen. Bindande anmälan senast 26e augusti. (Se separat utskick.)

8. Kommunikation
Henrik redogjorde för kommunikationsinsatser. Banutbyggnaden uppmärksammad av tre
nyhetsorgan, Södra Roslagen, Kanalen, och Viktigt i Vaxholm. Det som återstår är en annonse och
möjligen något ”redaktionellt” inslag i augusti-numret av Lotsen.

9. MATCHi (Claes)
Claes inte närvarande.
Information om inloggning och instruktion om hur banorna bokas har skickats till alla medlemmar.
Implementeringen fortsätter.

10.

Ekonomi (John/Claes)
a. Allmänt

Stor osäkerhet vad gäller tränarfrågan och därför osäkert vad gäller ekonomin. Det här året kommer
att vara annorlunda från tidigare och förmodligen kommande år. Svår-kalkylerat.
Lena Kubicska (Stockholm Tennis) sköter fortfarande den löpande ekonomin. Det funkar bra. John
träffar Lena för eventuell återlämning.
Fakturor för abonnemang går ut i augusti.
Vi behöver jobba igenom ett förslag med olika alternativ till våra befintliga och eventuellt nya
sponsorer. Jon pratar med Marcus.

b. Inköp
Ulf inventerar bollkorgar, mininät och annat som behövs inför hösten. Gör inköp på nödvändiga
kompletteringar.

c. Bidrag för köksrenoveringen
Inget nytt. Douglas inte närvarande.

11.

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

Sommartennisen pågår. Ulf hanterar alla inkomna intresseanmälningar för hösten. Det kommer att
bjudas in till två datum då alla knattar och juniorer får komma och provträna. Därefter görs grupper
och tider i ordning.

b. Damtennisen (Monica)
Osäkert med tränarfrågan. Alla deltagare måste ny-anmäla sitt intresse.

c. Klubbtävlingar (Douglas, Linus)
Douglas och Linus går ut med inbjudan till ute-KM.

d. Grupppel (Jon)
Dubbelserien är i princip färdigspelad. Jon ordnar finalspel till hösten. Alla andra gruppspel startas
upp igen. Jon håller i det.

e. Hemsidan (John och Henrik)
Hemsidan är uppdaterad.

12.

Övriga frågor
a. Träff med Resarö tennis

Några från styrelsen träffar folk från Resarö-tennis för öppna diskussioner om framtiden.

b. Bilder till hallen
Många tomma väggar i hallen. Vore fint med bilder av olika slag. Alla funderar till nästa möte.

13.

Avslutning och nästa möte

Tommy avslutade mötet.
Kommande mötestider: 14/8, 28/8, 25/9, 23/10, 4/12, 8/1, 22/1, 12/2

Vid protokollet:

Justeras:

Henrik Schmidt
Mötessekreterare

Tommy Svensson
Mötesordförande

