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Protokoll VTK styrelsemöte 2018-08-14
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, Monica Dreijer, John Parkinson, Linus Amneryd,
Jon Söderblom, Claes Hedin, Marcus Thollin och Ulf Persson.
Frånvarande: Henrik Schmidt, 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 kommer justeras vid nästa möte.

4. Post till och från VTK
Inget att rapportera.

5. Utbyggnaden (Tommy)
a. Allmänt
Tennishallen är nu slutbesiktigad och godkänd vilket har gjort det möjligt för klubben att starta upp
abonnemangsspelet måndag den 13 augusti som planerat.
Det som återstår är att få in alla papper till RF (alla fakturor plus besiktningsprotokollet). Klubben har
redan fått 250 000 kr och kommer få ytterligare 250 000 kr när allt är klart.

b. Omklädningsrum/hall
Omklädningsrummen har tömts med saker då det var ett förvaringsutrymme under byggnationen av
hallen. Bra jobbet ni i styrelsen som gjorde detta!

Domarstolar och bänkar har inhandlats och Tommy och monterat ihop dessa så de finns nu på de två
tennisbanorna
Wolfsbuilder har även målat hall, så den är vit och fin. Denna kostnad togs på projektet och kommer
inte (direkt) att belasta VTK.

c. Kök/Café/Inredning
John kommer att beställa en kombineras kyl och frys. Det mesta andra väsentliga köksutrustning
finns redan idag. Det som sedan behöver beställas är inredning till eventuellt både café delen och
hallen, men det börjar vi titta på efter invigningsfesten.

6. Invigningen (John)
Det viktigaste just nu är att få medlemmar att anmäla sig till kvällens middag då väldigt få har gjort
det. Målet är att få ut en påminnelse med ett nytt inbjudningsblad under denna vecka. På måndag
den 20 augusti kommer invigningskommittén att träffas igen för att spika aktiviteterna under dagen
och kvällen. Efter det så kommer fler personer engageras i detta för att jobba med att ta fram de
olika aktiviteterna.

7. MATCHi (Claes)
Claes har gjort ett jättejobb med att få Matchi i ordning till denna vecka då tennishallen öppnades.
Alla medlemmar ska nu kunna logga in på Matchi och se sina eventuella abonnemang, ledigmarkera
sin tid och boka löstider.
Vi diskuterade även om vi ska göra det möjligt för medlemmarna att köpa klippkort, men sa att vi
väntar med det. Man får helt enkelt betala med betalkort för varje timme man bokar.
De som har pengar i Commodus spelbuffert kommer dock få ut dessa i klippkort.

8. Ekonomi (John/Claes)
a. Allmänt
Klubbens kostnader har varit högre än intäkterna under vår och sommar men det var budgeterat ett
minus resultat för året. Den stora kostnaden klubben har haft är renoveringskostnaden för cafeterian
som var runt 225 000 kr.
När det gäller medlemsinbetalningar så har nästan alla betalt in dem. Häften av våra sponsorer har
betalt sina fakturor. Fakturorna för höstens abonnemanger kommer Claes se till att de kommer ut
under denna vecka.
Lena Kubicska (Stockholm Tennis) sköter fortfarande den löpande konteringen, medan John betalar
ut lön och betalar alla fakturor.
Tommy och John kommer att träffa kommunen på torsdag morgon den 16 augusti för att förhandla
vår hyra.
Vi behöver jobba igenom ett förslag med olika alternativ till våra befintliga och eventuellt nya
sponsorer. Jon och Marcus återkommer till nästa möte.

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

c. Bidrag för köksrenoveringen
Inget nytt. Det är samma person som jobbar med detta ärende som hjälper oss med
anläggningsbidraget (de 500 000 kr vi ska få för att vi byggde ut hallen från 1 till 2 tennisbanor).

9. Status/Planering – Olika verksamhetsområden
a. Tennisskolan (Marcus/Ulf)
Ulf kommer att arrangera en prova-på-tennis tisdag och onsdag nästa vecka. Alla som idag inte är
med i VTK:s tennisskola får testa att spela tennis. Klubben kan dock inte lova att en plats finns i vår
tennisskola till hösten! Tennisskolan planeras starta den 11 september. Exakt schema för
tennisskolan kommer sättas då Ulf vet vilket skolschema resp hjälptränare har fått för hösten.
Ulf flaggade för att han skulle behöva ta någon timme från vuxenträningen ifall vuxenträningen inte
kunde fylla sina tider. Ulf och Monica har en dialog kring detta.
Gör en notering att i april varje år så måste vi ansöka till kommunen vilka tider vi vill ha i de olika
idrotshallarna!

b. Damtennisen (Monica)
Osäkert med tränarfrågan. Ulf frågar runt och återkommer. Idags läget har vi inte damer/herrar för
att fylla 6 timmar tennisträning på onsdagar och 2 timmar på lördagar. Planen är att starta
damträningen onsdag den 12 september.

c. Klubbtävlingar (Douglas, Linus)
Linus informerade att Ute-KM startade i helgen och pågår nu för fullt. Tyvärr var det få anmälda så
de klasser som kommer att genomföras är HS A, HS B, DS och HD. En anledning till det svala intresset
kan vara att många har inte spelat tennis under våren då If-hallen varit stängd för tennis.

d. Gruppspel (Jon)
Dubbelserien är i princip färdigspelad och han återkommer med ett förslag på tid då vi kan ha
slutspelet. Planen är sedan att starta upp en ny dubbelserie efter det. Singelserierna kommer att
startas upp igen inom kort.

e. Hemsidan (John och Henrik)
Hemsidan är uppdaterad och alla referenser till vårt gamla bokningssystem, Commodus, ska vara
bort tagna.

10.
-

Övriga frågor

11.

Avslutning och nästa möte

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

Vid protokollet:

Justeras:

John Parkinson
Mötessekreterare

Tommy Svensson
Mötesordförande

