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 2018-10-23
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 2018-10-23: Tommy Svensson, Monica Dreijer, John Parkinson, Linus Amneryd,
Jon Söderblom, Claes Hedin, Henrik Schmidt, Douglas Parkinson och Ulf Persson.
Frånvarande: Marcus Thollin

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

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen justerades en aning. Punkten 5c. om Köket/Entrén flyttades till sista punkt då även
”Inredningsgruppen” är kallad.

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

4. Post till och från VTK
Inget att kommentera.

5. Tennishallen (Tommy)
a. Hyran
Hyresavtalet mellan kommunen och klubben är nu påskrivet. Hyrestiden gäller till 2038-09-30. (Nio
månaders uppsägningstid.) Bashyran är 750 tkr/år. Beloppet ändras i enlighet med
konsumentprisindex. (El, VA, Värme, Varmvatten, Ventilation, Snöröjning, Sandning, Städning i
omklädningsrum, kök och korridor samt Sophantering ingår.)

b. Skylten
Typsnittet till skylten är nu bestämt till Vaxholm Bold. Tommy meddelar kommunen (Roland
Karlsson). När väl beställningen är lagd kommer skylten på plats inom 3-4 veckor.

Inget nytt om klubbskylten till entrén. Marcus ska kolla.

c. Köket/Entrén
Punkten flyttades fram med anteckningar redovisas här.
Ett underlag (finns inkopierat som bilaga i detta protokoll) för inredning av kök/entré har tagits fram
av Marcus och Henrik. Underlaget hade, före mötet, distribuerats till den ny-formerade
inredningsgruppen. Gruppen består av medlemmarna Maria Engdahl, Camilla Kvissberg, Bengt
Lundqvist och Karin Malmström Gill.
Tommy och styrelsen i övrigt presenterade underlaget och poängterade vissa saker.
Gruppen efterfrågade planritningar. Tommy skulle kolla om han kunde få fram sådana.
I övrigt diskuterades processen och det bestämdes att gruppen skulle meddela styrelsen när nästa
avstämningsmöte ska hållas.

6. MATCHi (Claes)
Claes jobbar vidare med ett underlag (bokningsinstruktioner etc) för att informera om och länka till
Matchi från hemsidan. Tydliga instruktioner till nya medlemmar behöver också göras.
För att underlätta bokningen är det i bokningsögonblicket inte nödvändigt att vara medlem, men
man måste vara det för att få ett passerkort till hallen.
Alla abonnemangsfakturor är utskickade. Nu är även andra fakturor ute; medlems och fakturor för
barn- och ungdomstennisen. Medlemsantalet fortsätter att öka.
Vad gäller abonnemangen så avbokas det en del vilket ger möjlighet för andra att boka och bruka
tiden.
Saldo-status från gamla systemet ska överföras till Matchi. Några få som har stora belopp
innestående ska få reduktion på abonnemangsfakturan.
Informationsutskick kan med fördel göras via Matchi.

7. Ekonomi (John/Claes)
a. Allmänt
John delade ut och gick igenom en statusrapport vad gäller klubbens ekonomi. Både de ökade
intäkterna som fler abonnemang, medlemmar och aktiviteter ger och de nya utgiftsnivåerna (hyra,
tränararvoden etc) gör att klubben går in i en ny ekonomisk ”kostym”. Lite svårt att förutspå exakt
hur vi kommer att landa, men prognosen ser ändå stabil ut.

b. Sponsorer (Jon/Marcus)
Marcus och Jons förslag diskuterades kort. Förslaget ska revideras med hänsyn taget till de
synpunkter som framfördes under förra och detta möte. Därefter ska förslaget omsättas i praktisk
handling.

8. Status/Planering – Olika verksamhetsområden
a. Tennisskolan (Marcus/Ulf)
Verksamheten flyter på bra. Uppehåll för höstlovsvecka.
Tränarfrågan diskuterades. Ulf poängterar nödvändigheten av att knyta tränare till klubben på lite
fastare grunder. Ulf ombeds att undersöka några aktuella kontakter med potentiella tränare.
Ulf har skickat ut ett första utskick om JuniorPanattan som äger rum lördagen 1 december kl 14.00ca 18.00. En lättsam singel alt. dubbelturnering som riktas till juniorer födda 2003-2008. Förutom
tennisspel ska det serveras pizza vid långbord. Information och anmälan till Junior Panattan skickas ut
efter höstlovet.
Ulf ska också skicka ut information kring de aktiviteter TennisStockholm arrangerar.
En avslutning av terminen planeras till mitten av december.

b. Damtennisen (Monica)
Monica rapporterar att många damer nu är igång med träningarna. I någon enstaka grupp har
närvaron varit lite si och så.
Intresset för Ladies Open har varit stort. Med anledning av detta så utökas årets tävlingen med en
timme. Speltid blir nu 14-18 lördag den 10 november, med samling 13.30.
Monica fortsätter att planera LadiesOpen

c. Klubbtävlingar (Douglas, Linus)
Seriespelet rullar på. Damlaget har spelat fyra matcher. (Två förluster, en oavgjord och en vinst.)
Herrlaget har spelat två. (En vinst och en oavgjord.) Herrlaget spelar sin första hemmamatch
lördagen den 27/10, mot Södertälje, i vad som förmodligen även blir en tidig seriefinal.
Douglas och Linus redogjorde också för ekonomin vad gäller seriespelet och konstaterade ett positivt
resultat inräknat allt.

d. Gruppspel (Jon)
Klubbens samtliga serier är igång. Det är fyra herr-grupper i singel, två dam-grupper och en
dubbelgrupp. Det har varit en viss omsättning i dam-serien, men nu verkar det flyta på. Jon håller
koll.

e. Hemsidan (John och Henrik)
Hemsidan är någorlunda uppdaterad men det behövs mer information om saker som händer och hur
man gör för att bli medlem och/eller bokar tider
Något som också skulle behövas är text-komplettering under fliken Historik.

9. Övriga frågor
a. Julbord
Ytterligare inbjudan ska göras för styrelsens julbord. Thomas och Anna ska bjudas in.

b. Lediga abonnemang
Efter årsskiftet kommer även ett abonnemang att finnas ledigt på söndagar kl.9-10.

c. Läckage
Ett tak-läckage har upptäckts. Byggaren är vidtalad och ska åtgärda felet. En vidare undersökning ska
göras. Denna undersökning ska vara klar om c:a 2 veckor.

d. Telefonnummer
Det telefonnummer till klubben som förekommer här och var ska bort. Används bara för internetuppkopplingen.

10.

Avslutning och nästa möte

Tommy avslutade mötet.
Kommande mötestider: 4/12, 8/1, 22/1, 12/2

Vid protokollet:

Justeras:

Henrik Schmidt
Mötessekreterare

Tommy Svensson
Mötesordförande

Bilaga:
Uppdrag till Projektgruppen för interiör i Vaxholms nya Tennishall
1.

Bakgrund:

Vaxholms TK har nyligen haft invigning av nya tennishallen och den efterlängtade andra inomhusbanan. Styrelsen och klubben har under
många år arbetat intensivt med att utöka bankapaciteten för att kunna stå rustade för fortsatt utveckling. möta det ökande tennisintresset
i Vaxholm. Klubbens ambition att kunna möta det ökande tennisintresset i Vaxholm och utveckla klubben till att möta medlemmars,
samarbetspartners och gästers behov. Med utökad bankapacitet skapas nya möjligheter att bygga en starkare och bredare
klubbverksamhet.
Klubben har idag ca 430 medlemmar, varav nära 40 % är ungdomar. Medlemsantalet har ökat markant de senaste åren och verksamheten
kommer nu kunna erbjuda möjligheter inom en rad områden: Mer möjligheter till vuxenträning, mer barn- och ungdomsträning, internt
seriespel, fler abonnemangstider och löstider, förbättrat boknings- och administrationssystem (MatchI). Och sist men inte minst har vi för
första gången någonsin ett herrlag och ett damlag till seriespel i Stockholmsserierna i höst.
Men, det saknas något. Förutom ny hall, ny bana och ny köksinredning behöver vi nu skapa en attraktiv och inspirerande inomhusmiljö och
gemensamma ytor – som gör att Vaxholms Tennisklubb blomstrar och är idrottsklubben alla Vaxholmare snackar om!
2.

Uppdraget:

Utveckla och presentera en rekommendation för Vaxholms TK:s interiör och inredning för entré, kök och gemensamma ytor i nya
tennishallen.
Ledord och värderingar: Inspiration - Glädje - Gemenskap - Sportslighet

Vad vill vi att folk ska säga: ”När jag besöker Vaxholms TK känner jag mig alltid välkommen. Det är en varm och mysig tennisklubb med
mycket aktivitet och energi. Jag känner att det finns en stor passion för tennis och man har kul tillsammans. Och så är det alltid ordning och
reda!”
3.

Förutsättningar:

Skapa en attraktiv och inspirerande tennismiljö som lägger grunden för en stark klubbkänsla för såväl medlemmar som besökare
Klubben och hallen ska kännas välkomnande, inbjudande och inkluderande både för tennisspelare och besökare - i alla åldrar.
Det ska tydligt andas att det är en tennisklubb genom en inspirerande och aktiv tennismiljö. Alltid enkelt och bekvämt för gäster och publik
att se på tennis.
Inredning och interiör ska möta behoven för såväl yngre som äldre som besöker tennishallen. Det ska finnas praktiska lösningar som gör
det inbjudande, inspirerande och enkelt att vara där (förvaring/skor/kläder/titta på tennis/samtala/göra läxa/fika och umgås).
Det ska vara lättstädat och låg driftskomplexitet.
4.
-

Inom ramen för uppdraget:
Interiör entré, gemensamhetsutrymme vid kök och läktare.
Möbler, inredning, belysning, materialval och färgval
Visuell skiss på förslaget som styrelsen kan ta ställning till
Specificerad budget för rekommendationen inklusive genomförande
Tidsplan och projektgrupp för genomförande

5.
-

Utanför uppdraget:
Exteriör
Omklädningsrum, Toalett, Kontor, Ovanvåning
Flytt av väggar

6.





Datum:
23 okt Diskussion/frågor med styrelsen kring uppdragets art och omfattning
18 dec Avstämningsmöte med styrelsen.
15 jan
Presentation av rekommendation till styrelsen
12 feb
Förslag för godkännande i styrelsen

7.

Budgetram:
Total budget för hela projektet är 100 000 kr

Lycka till!

