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Protokoll VTK styrelsemöte 2018-01-23

Styrelsens sammansättning: Tommy Svensson (Ordförande), John Parkinson (Kassör), Henrik Schmidt
(Sekreterare), Karin Kyllerman (Kommunikationsansvarig), Marcus Thollin (Ungdomsansvarig),
Jon Söderblom (Seriespelsansvarig), Douglas Parkinson (Tävlingskommitté), Linus Amneryd
(Tävlingskommitté), Monica Dreijer (Damansvarig)
Närvarande 2018-01-23: Douglas Parkinson, Linus Amneryd, John Parkinson, Monica Dreijer, Tommy
Svensson, Henrik Schmidt, och Jon Söderblom. Också närvarande klubbtränaren Ulf Persson.
Frånvarande: Karin Kyllerman och Marcus Thollin

1. Mötets öppnande

Tommy (ordf.) öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Justering av föregående protokoll

Protokollet från de två föregående styrelsemötena kommer att justeras vid nästa möte, 13/2.

4. Uppföljning av föregående protokoll – separata punkter nedan

Uppföljning av förra mötets diskussioner sker under separata punkter. Se nedan.

5. Post till och från VTK

Stockholm Tennis bjuder till årsmöte. Tisdag 20/3, kl. 18.00 i Kungliga Tennishallen.

6. Utbyggnaden av tennishallen (Tommy)
a. Tidtabell

Tommy var på ett förmöte med byggetreprenören. Tidtabellen hålls i stort sett. Siktet är inställt på
slutbesiktning under juni-månad.

b. Beläggning

Diskussion kring beläggning och leverantör. Beslutades om Plexipave från Svedborg Tennis &
Sportgolv AB. Blå bana med grönt runt omkring. Och gröna skynken. John kontaktar firman.

7. Disposition av tider

Tommy har börjat rundringning till medlemmar som står på väntelista för abonnemang och till de
som uttryckt önskan om att byta abonnemangstid. Ett gediget pussel att lägga så att det blir så bra
som möjligt för alla parter. Detta arbete ska fortsätta. Under våren ska också nya kontrakt skrivas och
distribueras till alla abonnemangsinnehavare.
Diskussion om prissättningen för några enskilda tider.

8. Kafeterian

Wolfbuilder har kommit med en ritning och offert för köksombyggnaden. Efter diskussion enades
styrelsen om att acceptera offerten. Till det som framgår av offerten ska även vitvaror och en ny
blandare köpas in. Tommy meddelar Wolfbuilder. Tommy tar även kontakt med kommunen
angående betalning (moms etc).

9. Utomhusbanan

Inget het bestämt angående utomhusbanan på Lägret. Enligt kommunens tekniska enhet ska ärendet
vara förberett till den 6 februari så att ett beslut ska kunna tas i Tekniska nämnden den 22 februari.

10.

MATCHi

11.

Årsmötet

Ett möte med Lena Kubicska från Stockholm Tennis och Mattias Lundström från MATCHi är bestämt
till måndagen den 5/2 kl 14.00 på KLTK. Tommy och John åker. Eventuellt andra från styrelsen.

Årsmöteshandlingar är under framtagande. Utkastet till verksamhetsberättelsen diskuterades.
Ändringar görs och ett nytt utkast distribueras. Henrik gör. Tommy skriver verksamhetsplan och
kallelse till årsmötet.
John redovisade en budget för verksamhetsåret 2018. Diskussion kring förslaget följde, bland annat
kring föreslagna höjningar av medlemsavgiften. John reviderar förslaget med sikte på att presentera
det under årsmötet.
Under nästa styrelsemöte (13/2) går vi igenom alla handlingar. Därefter ska kallelseutskick till alla
medlemmar göras. Handlingarna ska läggas upp på klubbens hemsida.

12.

Kommunikation (Karin)

Ett medlemsutskick gjordes och distribuerades den 16/1. Där redovisas möjligheter till nya tider, men
också om kommande prishöjningar.

13.

Ekonomi (John)

Ekonomin ser fortsatt god ut. Bokslut och annat för 2017 håller på att färdigställas.
Vi ska söka öronmärkta pengar för köksrenoveringen från Riksidrottsförbundet (RF). Douglas tar fram
underlag och skickar in en ansökan.

14.

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

En väldigt lyckad utflykt till Nynäshamn (20/1). Korta matchspel och mycket trivsam samvaro.
Knattetennisen på fredagar fortsätter. En timme mellan 19-20 erbjuds för de äldre juniorerna enligt
ett varannan-veckas schema. I övrigt ligger verksamheten nere.

b. Damtennisen (Monica)

Ingenting att rapportera.

c. Klubbtävlingar (Douglas, Linus)

Douglas och Linus kallar till möte i april/maj för dem som vill vara med i klubbens nystartade serielag.
Träning ska organiseras och lagen ska bemannas.

d. Seriespelen (Jon)

Jon skickar ut status och resultat i de olika serierna.

e. Hemsidan (John och Henrik)

Uppdaterad.

15.

Övriga frågor
a. Styrelsens sammansättning

Karin har meddelat Tommy att hon inte hinner med styrelsearbete. Hon hoppar därför av. Detta
meddelas valberedningen. Vi diskuterade behovet av att få in nya personer till styrelsearbetet.
Önskemålen framförs till valberedningen.

16.

Avslutning och nästa möte

Det kommande mötet (13/2) och årsmötet (11/3) hålls i konferensrummet uppe på Campus.

Vid protokollet:

Justeras:

Henrik Schmidt
Mötessekreterare

Tommy Svensson
Mötesordförande

