Vaxholms Tennisklubb
Besöksadress: Petersbergsvägen 3 • Vaxholm
Postadress: Box 92 • 185 22 • Vaxholm
Epost: vaxholmstennisklubb@telia.com
www.vaxholmstennisklubb.se
Bankgironummer: 5745-8036

Protokoll VTK styrelsemöte 2018-08-28
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 2018-08-28: Tommy Svensson, Monica Dreijer, John Parkinson, Linus Amneryd,
Jon Söderblom, Claes Hedin, Marcus Thollin, Henrik Schmidt, Douglas Parkinson och Ulf Persson.
Under första timmen deltog även Anna och Thomas Hansen (invigningskommitté).

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 två möten justerades.

4. Post till och från VTK
Inget att rapportera.

5. Invigningen
John tillsammans med Anna och Thomas från invigningskommittén delade ut och gick igenom
upplägg och organisation för invigningsdagen den 8e september. Alla i styrelsen har varsitt
ansvarsområde med tillhörande budget. Några andra VTK-medlemmar har anmält sig villiga att hjälpa
till och placerades ut i ansvarsområdena.
Det ser ut att komma cirka 75 personer till invigningsfesten på kvällen.
Vi kommer att behöva träffas före invigningslördagen för städ, flytt och framdukning. Vi bestämde
att se ses från klockan 16.00 på torsdag den 6/9. Troligtvis behöver några av oss även samlas på
fredagseftermiddagen/kvällen för att ta hand om de inhyrda möblerna.

Ytterligare planering och arbetsfördelning görs kontinuerligt av invigningskommittén och distribueras
separat.

6. Utbyggnaden (Tommy)
a. Allmänt
Hallen är nu i bruk och många har lämnat positiva kommentarer.
Vi väntar fortfarande på de sista fakturorna för ombyggnaden. Det kompletta underlaget ska därefter
skickas in till RF för de kvarvarande bidraget på 250 000 kr ska betalas ut.
Hissen ska åtgärdas. Det har uppenbarligen blivit en felbeställning. Oklar tidtabell dock.
VTK-skylt för hallens utsida ska beställas och bekostas av klubben.
Tommy och John har träffat kommunen för en första diskussion om hyresnivån och andra
hyresvillkor. En andra omgång diskussioner väntar.

b. Omklädningsrum/hall
Inget nytt.

c. Kök/Café/Inredning
John berättade om läget för inköp av kyl och frys. En sådan kommer att finnas på plats inom kort.
Annan inredning och andra inventarier väntar vi med tills efter invigningslördagen.

7. MATCHi (Claes)
Systemet är nu i bruk och funkar bra. Tider ledigförklaras och löstider bokas.
Claes ska producera underlag för hemsidan så att vi kan länka till MATCHi.
Claes ska också inom kort skicka ut abonnemangsfakturorna.
Vi ska puffa för och förklara hur systemet fungerar för alla som undrar under invigningslördagen.

8. Ekonomi (John/Claes)
a. Allmänt
Inte så mycket nytt sedan förra styrelsemötet.

b. Bidrag för köksrenoveringen
Ärendet är fortfarande pågående. Det är samma person som jobbar med detta ärende som hjälper
oss med anläggningsbidraget så Tommy ska stöta på när nästa kontakt tas.

c. Sponsorer
Marcus och Jon återkommer med förslag på nästa styrelsemöte.

9. Status/Planering – Olika verksamhetsområden
a. Tennisskolan (Marcus/Ulf)
Arrangemanget med ”prova-på-tennis” är nu genomfört och många barn och ungdomar kom (50-60
stycken). Det är nu en grannlaga uppgift, för framförallt Ulf att skapa grupper och fördela tider för
höstterminens tennisskola. Ulf siktar på att görs klart gruppindelning och spelschema till kommande
helg (1-2 september) och skicka ut till alla berörda.
Tennisträningen börjar under vecka 37, med första speldatum tisdagen den 11 september.

b. Damtennisen (Monica)
Ulf har haft kontakt med en person som kan vara tänkbar tränare för damtennisen. Denne person
har träningsuppdrag för Vallentuna TK och Enebyberg TK. Vi hoppas kunna kontraktera honom för
minst en kväll i veckan.
Monica rapporterar att många damer har anmält sitt intresse. Grupper ska skapas och
kommuniceras till alla deltagare. Planen är att starta damträningen onsdag den 12 september.

c. Klubbtävlingar (Douglas, Linus)
Linus och Douglas informerade om Ute-KM. En match –final i herrklassen – är kvar att spela. Ganska
få anmälda, tyvärr. Kanske skulle resultat redovisas löpande på hemsidan som ett sätt att öka
intresset för tävlingen.
Seriespelet ska snart rulla igång. Linus och Douglas har arrangerat träffar med spelare ur både herroch damlaget. Första matchen ska spelas i mitten av september. (Varje match är tre singlar och en
dubbel.) Diskussion om hur många timmar vi behöver avsätta för hemmamatcherna.

d. Gruppspel (Jon)
Dubbelserien är i princip färdigspelad. Finalen kommer att gå av stapeln under kvällen tisdagen den
25/9 så boka in det datumet redan nu i era kalendrar. Abonnemangstider ska avbokas för detta.
Planen är sedan att starta upp en ny dubbelserie efter det.
Singelserierna kommer att startas upp igen inom kort. Det blir fyra herr-grupper och två damgrupper. Kul!

e. Hemsidan (John och Henrik)
Det finns en hel del på hemsidan som behöver gås igenom och justeras. John tittar på detta. Stellan
ska ta bort Commodus-kopplingen och även fixa Nyhetsarkivet. Bilder på nya hallen ska publiceras.
Något som skulle behöva kompletteras så är det texten under fliken Historik.

10.

Övriga frågor

Tommy har tittat på en ny dammsugare för hallen. En batteri-driven från Nilfisk. Om inte annat visar
sig lämpligare så köps denna in.
Vi behöver också införskaffa en klocka till hallen.
Styrelsen håller en och samma linje i diskussionen kring utebanan på Lägret.

11.

Avslutning och nästa möte

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

Vid protokollet:

Justeras:

John Parkinson
Mötessekreterare

Tommy Svensson
Mötesordförande

