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 2018-12-04
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 2018-12-04: Tommy Svensson, Monica Dreijer, John Parkinson, Marcus Thollin, Claes
Hedin, Henrik Schmidt, Douglas Parkinson och Ulf Persson.
Frånvarande: Linus Amneryd, Jon Söderblom

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
Telia förändrar förutsättningarna för vårt tele-abonnemanget. Möjligen kan vi hänga på den internetlösning som idrottshallen i övrigt har. Det vore bra med router som kan tillåta trådlöst nätverk i
tennishallen. Problemet med att säga upp Telia-abonnemanget är att vår etablerade mail-adress är
kopplat dit. En närmare undersökning av förutsättningar och alternativ behövs.

5. Tennishallen (Tommy)
a. Allmänt (Tak-läckage)
Problemet med tak-läckaget är uppmärksammat och det akuta problemet är åtgärdat. Entreprenören
har kopplat in en konsult som ska gå igenom takkonstruktionen i syfte att undvika problemet i
framtiden.

b. Skylten
Skylten med ”Vaxholms Tennisklubb” har kommit upp på utsidan av kortsidan av hallen, ut mot
Stockholmsvägen. (Ljusskenet bakom bokstäverna ska justeras en smula.)
Marcus har kollat vidare på klubbskylt vid entrén. Vi återanvänder det runda ljusskåpet. Offerter från
olika firmor är begärda. Som det ser ut nu så kommer vi landa kring 20 tkr för skylt, montering och
installation. Ärendet kan förhoppningsvis slutföras i januari.

c. Köket/Entrén
Den utsedda inredningsgruppen har träffats och Tommy har hört en del av diskussionerna. Enligt
plan ska gruppen redovisa sina tankar och förslag på ett möte med styrelsen den 18e december.
Henrik skickar en separat kallelse.

6. MATCHi (Claes)
a. Status – Abonnemang, medlemmar, fakturor
Claes redogjorde för läget vad gäller abonnemang och fakturor. Den abonnemangsstruktur (inklusive
tider för tennisskolan och tränarledd träning) som har varit under hösten kommer också att vara
under våren, med vissa smärre justeringar.
De flesta av de abonnemang som har sagts upp i samband med årsskiftet är sålda.

b. Reducerade priser för juniorer
Vi diskuterade ett förslag som kommit in till styrelsen om att tillåta klubbens juniorer att boka och
spela för reducerat pris. Det kan handla om dagtider då hallen ändå står tom. Styrelsen ställer sig
positiv till detta.
Det finns, förutom att hitta en smidig betalningslösning för dessa juniorer, också en ansvars-aspekt
på den här frågan. Vid vilken ålder kan man använda hallen utan målsman och när krävs det att en
vuxen närvarar? Claes kollar vidare på klippkorts-lösning för de juniorer som är intresserade och
styrelsen funderar vidare över ansvars-biten.

c. Kassörsrollen
Diskussion kring kassörsrollens arbete. Lena på StockholmTennis har fortsatt att sköta det löpande
arbetet. Medlems- och abonnemangsfrågor har i större omfattning hamnat på kassörsrollen efter
övergången till MATCHi. Det behövs någon som kan bokföringsprogrammet Fortnox.
Dessutom behöver vi någon som kan vara kommunikationsansvarig. Någon som kan axla rollen som
medlemsansvarig. Dessutom en junior-kommitté som kan utveckla vår barn- och junior-tennis.
Claes och John beskriver arbetet med klubbens löpande ekonomi och beskriver vad vi behöver hjälp
med.
Senast i samband med årsmötet behöver vi gå ut till medlemmarna och efterfråga
kompetens/engagemang.

7. Ekonomi (John/Claes)
a. Allmänt
John delade ut och gick igenom en statusrapport vad gäller ekonomin.

b. Sponsorer (Jon/Marcus)
Ett sponsors-förslag har skickats till ICA, Vaxholm. Vi inväntar besked.
En ”flyer” ska tas fram där de olika sponsorspaketen (brons, silver och guld) beskrivs. Där ska det
också framgå hur stor klubben är och hur medlemstalsutvecklingen har varit under de senaste åren.
Marcus och Jon ansvarar för detta.

c. Försäkring
Lena (på StockholmTennis) har kollat vårt försäkringsläge. Med RFs grundförsäkring och den
försäkring vi har via Folksam så är våra behov väl tillgodosedda.

d. Bidrag
Vi kan konstatera att vi inte får något renoveringsbidrag från RF. Tyvärr.

8. Status/Planering – Olika verksamhetsområden
a. Tennisskolan (Marcus/Ulf)
Det blev stor succé när junior-aktiviteten JuniorPanattan genomfördes lördagen den 1 december.
Inte mindre än 22 av klubbens barn och ungdomar ställde upp. Killar och tjejer, födda mellan 2004
och 2008, tävlade i två grupper i dubbelmatcher med gameräkning. Mellan matcherna genomfördes
en spännande sten-sax-påse-tävling med tre lyckliga vinnare som fick varsin VTK-tröja. Ulf och
Marcus genomförde med hjälp av (sönerna) Nils och Victor.
Terminsavslutning på tennisskolan sker på tisdag 11 december kl 17.00-18.45. Alla juniorer som
tränat på tisdagar, onsdagar och torsdagar välkomnas in. Det blir rundtennis och andra lättsamma
tävlinga
För de yngre juniorerna, som tränat på fredagar, sker avslutningen på fredag, 14 december, kl 17.3018.45 i Sporthallen med 5-kamp och andra lättsamma lekar.
Ulf har, efter fredagsavslutningen, bjudit ut alla juniortränare på pizza i Vaxholm.
Vi diskuterade återigen tränarfrågan. När nu tennisskolan har vuxit så behöver klubben en stabil(are)
lösning i tränarfrågan. Många av klubbens juniorer gör ett bra jobb, men för att kunna säkra
verksamheten och kunna växa och utveckla densamma så behövs en annan sorts lösning. Ulf – som
har kontakter –undersöker vidare.

b. Damtennisen (Monica)
Monica berättade om ett rekordstort engagemang i Ladies Open, damdubbelturneringen som gick av
stapeln lördagen den 10 november klockan 14-17. Turneringen spelades i två grupper där alla lagen i
gruppen fick möta varandra i 25-minutersmatcher. Alla 20 matcher spelades på 4 timmar.
Damtennisen fortsätter fram till och med 15e december. Det står damer i kön för att komma i
träning. En stor och viktig verksamhet i klubben. Vi välkomnar också fler damer i styrelse-arbetet.

c. Klubbtävlingar (Douglas, Linus)
Seriespelet har avslutats. En rolig och spännande erfarenhet.
Nu planerar Douglas och Linus för inomhus-KM, som ska hållas 21-28 januari. Istället för avgörande
set kanske det blir ett avgörande super-tiebreak istället. Inbjudan görs i december.

d. Gruppspel (Jon)
Klubbens samtliga serier rullar vidare. 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

9. Övriga frågor
a. Julbord
Påminnelse om årets julbord. Den verkar bli god uppslutning.

b. Verksamhetsberättelse
Henrik skickar ut instruktioner om VB:n.

10.

Avslutning och nästa möte

Tommy avslutade mötet.
Kommande mötestider: 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!

