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Protokoll VTK styrelsemöte 2018-03-27

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 2018-03-27: Tommy Svensson, Douglas Parkinson, Linus Amneryd, John Parkinson, Claes
Hedin, Henrik Schmidt, Monica Dreijer och Jon Söderblom. Också närvarande chefstränare Ulf
Persson.
Frånvarande: Marcus Thollin

1. Mötets öppnande

Tommy (ordf.) öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna till ett nytt verksamhetsår.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Justering av föregående protokoll

Protokoll från föregående möte justerades.

4. Post till och från VTK

Inbjudan från Davis Cup-matchen mellan Sverige och Portugal 6-7 april. (Nytt format: matcher i bäst
av tre set och allt spelas på två dagar, fredag-lördag.)

5. Årsmötet – 20180311

Årsmötet avhölls i trivsam anda. Tyvärr dök inte så många medlemmar upp. Protokollet är justerat av
valda justerare (Anna Hansen och Dan Pierre).

6. Utbyggnaden av tennishallen (Tommy)
a. Byggstatus

Tommy redovisade läger för utbyggnaden och tidplanen framåt. Det mesta går enligt plan. I
månadsskiftet mars/april ska Plexipave-beläggningen på plats. Slutbesiktningen är fortfarande
planerad till andra hälften av juni.
Vad det gäller inköp av tennisnät, dubbelstolpar, bänkar, domarstolar och ny dammsugare från
Svedborgs beslutates att John skulle ta in en offert. Offerten diskuteras under nästa styrelsemöte.

b. Abonnemang / Schemaläggning

Inga nya abonnenter har tillkommit sedan sist. Några attraktiva tider finns kvar att hyra ut. Vi
behöver kommunicera detta både till medlemmar och till tennisintresserade Vaxholmare.

c. Kafeterian

Även ombyggnationen av kök/kafeteria går enligt plan. Vi bestämde färg för ommålning. Men efter
att köket är färdigställt återstår en hel del inredningsplanering och inredningsarbete. Vi behöver hjälp
från intresserade och kunniga medlemmar.

d. Invigning

Invigningen diskuterades. John redovisade ett förslag som tagits fram av John, Anna och Thomas
Hansen. Öppet hus från klockan 12 lördagen den 1/9 där de inledande timmarna kunde ägnas åt
barn-aktiviteter. Fram på eftermiddagen kunde vi försöka ha en uppvisningsmatch och bjuda in alla
medlemmar. Framåt kvällen kunde vi ha lite festligheter (mat, dryck och musik) för alla vuxna
medlemmar. Ulf fick i uppgift att undersöka möjligheten för uppvisningsmatch. Ytterligare planering
behövs. Ingen bestämd budget än så länge.

7. Utomhusbanan

Inga definitiva besked från kommunen, men eftersom inget arbete har kommit igång så är det
mycket som tyder på att banan kommer vara kvar även den här utomhus-säsongen.

8. MATCHi

Claes håller på att sätta sig in i systemet och förbereder övergång till MATCHi. En del medlemmar har
”pengar” kvar på sin spelbuffert. Dessa kunde omvandlas till ett ”klippkort” för löstider.
Kontraktskrivning för abonnemang kan ske via MATCHi.
Kommunikation kring övergången och dess villkor och möjligheter behöver kommuniceras. Det går
att använda MATCHi, när det väl är på plats, för informationsspridning till medlemmar.
Vi behöver i det här sammanhanget, likväl som i andra sammanhang när vi hanterar
medlemsregistret, ta hänsyn till den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft i slutet av
maj (2018). Claes kollar på saken.

9. Kommunikation

Vi behöver planera för och distribuera viktig information till medlemmar och andra. Ett infoblad
behöver skrivas med information om lediga tider, invigningsdatum, MATCHi och annat.

Vi kan också skriva pressmeddelanden till lokal-pressen. Och kanske ta fram material för att
annonsera i samma press. Nyheter och förändringar ska också synas på hemsidan
Stora delar av nästa styrelsemöte ägnas denna fråga.

10.

Ekonomi

Claes och John har haft genomgång med Lena Kubicska från Stockholm Tennis angående den
ekonomiska redovisningen i Fortnox. En mer omfattande redovisning än nuvarande system. En
variant vore att låta Lena sköta bokföringen den första tiden; etablera rutiner och lägga upp
leverantörer/tränare och andra aktörer. John efterfrågar pris och om Lena skulle ha möjlighet att ta
på sig detta uppdrag.
John kollar, till nästa möte, vattenräkningen som eventuellt omfattar mer än ”tennis-förbrukningen”.
Vi betalar en vattenavgift per m3 och sedan en avrinningsavgift per m2. Problemet är att hela lägret
(plus kyrkans tomt?) ingår i denna yta.
Claes kollar en försäkring för klubbens tränare. (Fora).

11.

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

Fredagsträningen flyter på bra. Ungdomstränarna – Alva, Vilmer, Hampus, Elsa och Nils – har varit på
tränarutbildning på KLTK.
Ulf går inom kort ut till alla juniorer med en förfrågan angående intresset för hösten. Om man vill
spela, hur många gånger i veckan man vill spela och när. I det här sammanhanget ska även de höjda
avgifterna aviseras.
Lite oklart om sommartennisen. Vi avvaktar besked rörande utomhusbanan.

b. Damtennisen (Monica)

Inget speciellt.

c. Klubbtävlingar (Douglas, Linus)

Douglas och Linus planerar för ett herr- och ett damlag som kan spela i seriespelet. De spelare som
är med i dessa lag ska helst också agera tränare för vuxengrupper. För denna verksamhet har båda
banorna tagits i anspråk på onsdagskvällarna.

d. Gruppspelen (Jon)

Vissa matcher inom dubbelserien spelas på andra anläggningar. Nya tag när inomhussäsongen börjar
i höst.

e. Hemsidan (John och Henrik)

Lite problem med vissa undersidor på klubbens hemsida. John kontaktar Stellan för att se om han
kan återställa.

12.
-

-

Övriga frågor

Styrelsen för Svenska Tennisförbundet har kallat till ordinarie förbundsmöte med konferens
på Hotel Skansen, Båstad den 20-21 april. Stockholm ska åka med en rad representanter och
har bjudit in VTK för en plats. John åker eventuellt. Lämnar besked till Tommy.
Det har kommit en informell förfrågan om vi kan hyra ut tider till skol-idrotten. Frågan
diskuterades men inget beslut togs. Tommy undersöker vidare.
Tommy har beställt en klubbskylt att komplettera den som sitter där nu och där det står:
Bollhallen.
Linus kollar om han kan lägga till en ”Hitta-hit” på hemsidan.
Henrik tar fram ett förslag hur vi skulle kunna förnya stadgarna i enlighet med Riksidrottsförbundet.

13.

Avslutning och nästa möte

Nästa möte äger rum 17/4, klockan 19.00.
Tommy avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Henrik Schmidt
Mötessekreterare

Tommy Svensson
Mötesordförande

