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Protokoll VTK styrelsemöte 2018-05-08

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 2018-05-08: Tommy Svensson, Douglas Parkinson, Claes Hedin, Henrik Schmidt, Monica
Dreijer, John Parkinson, Linus Amneryd.
Frånvarande: Marcus Thollin och 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

Inget att kommentera.

5. Utbyggnaden (Tommy)

Utbyggnaden går i princip enligt plan. Några punkter:
•
•

•
•
•

Vi räknar med att kunna ha banorna tillgängliga som reservbanor för sommartennisen (vid
regn eller annat dåligt väder).
Kommunen (Roland Karlsson) har inspekterat och uttryckt tveksamheter kring den
installerade hissen. Dessutom konstateras det att trä-trappan upp till det övre planet måste
flyttas av utrymmesskäl.
Köket/kafeterian på plats. Ytterligare inredningsarbete behövs.
En skylt med Vaxholms Tennisklubb ska upp på exteriör vägg mot vägen.
Reklamskyltarna ska upp igen på interiör vägg, den bort långsidan.

6. MATCHi (Claes)

Claes ska gå igenom och uppdatera medlemsregister och se till att alla uppgifter stämmer. Uppgifter
från det gamla systemet (bland annat ersättningstimmar i spelbufferten) ska överföras till MATCHi.
Information om inloggning och instruktion om hur banorna bokas kommer att skickas ut till alla
medlemmar och implementeringen sker efterhand.
Claes redovisar vid nästa möte.

7. Invigningen (John)

En kommunal invigning sker måhända redan i juni med entreprenörer, representanter för klubben
och andra intressenter. Klubbens invigningsdag och kväll ligger fast, lördagen den 8e september.
Svedborgs (som lagt beläggningen) anser att vi behöver täcka banorna noga (trägolv?) för att inte
skada beläggningen. John undersöker vidare. I övrigt ligger det preliminära schemat fast och de
osäkra punkterna undersöks vidare.
Anmälan till kvällskalaset distribueras senare.

8. Kommunikation (Marcus/Henrik)
a. Infoblad

Infobladets innehåll diskuterades och justerades här och var. Den slutgiltiga versionen fastställdes.
(Bifogas till detta protokoll.)
John distribuerar Infobladet till alla medlemmar.

b. Pressmaterial (meddelande + annons)

Framtaget pressmeddelande diskuterades. Ytterligare foton ska tas. (Marcus fixar.) Därefter skickas
meddelandet till Södra Roslagen, Kanalen, Lotsen och Viktigt i Vaxholm. Henrik ombesörjer.
Underlag till annons också framtaget. Detta skickas till Södra Roslagen och Lotsen. Vi diskuterade
1/8-dels sida beroende lite på pris. Henrik undersöker.

9. Ekonomi (John/Claes)
a. Allmänt

Den ekonomiska utvecklingen följer i princip budgeten.
Lena Kubicska (Stockholm Tennis) sköter det mesta av klubbens fakturahantering just nu. Lägger in
medlemmar och leverantörer och tar fram rutiner för hur ekonomin ska bokföras.

b. Inköp av tennisnät, dubbelstolpar, bänkar, domarstolar och ny
dammsugare, bollskåp

Wolfbuider köper in nät, skynken och en del annat som ingår i en tennisanläggning. John kollar med
Ulf om bollskåp och annat kringutrustning. (Den befintliga dammsugaren får göra tjänst i ytterligare
en tid.)

c. Bidrag till köksrenovering (Douglas)

Douglas kollar (ansöker) om vi kan få bidrag för köksrenoveringen.

10.

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

Ulf skickar ut och samlar in intresseanmälningar inför hösten. Separat utskick vad gäller
sommartennisen.

b. Damtennisen (Monica)

Tider för damtennisen diskuterades. Tränarfrågan är fortfarande en knäckfråga som behöver en
lösning. Ulf jobbar på frågan tillsammans med Monica.

c. Klubbtävlingar (Douglas, Linus)

Douglas och Linus anmäler lag till höstens seriespel.

Eftersom utebanan på Lägret blir kvar så arrangeras Ute-KM som vanligt i slutet av augusti. Douglas
och Linus skickar ut en separat inbjudan.

d. Seriespelen (Jon)

Dubbelserien spelas färdigt så att ett finalspel kan se i början av hösten. De andra grupp-spelen dras
igång under hösten.

e. Hemsidan (John och Henrik)

Hemsidan ska uppdateras med senaste Infobladet, bland annat.

11.

Övriga frågor
a. Banan på Lägret

Banan blir kvar ytterligare en säsong. Pris 80 kr/timme.

b. Karin

Karin kan inte komma under de kvarvarande mötena nu under våren. Vi bjuder in henne till något av
höstens möten.
Inget nytt.

12.

c. Stadgarna

Avslutning och nästa möte

Tommy avslutade mötet.

Kommande mötestider: 14/8, 28/8, 25/9, 23/10, 4/12, 8/1, 22/1, 12/2

Vid protokollet:

Justeras:

Henrik Schmidt
Mötessekreterare

Tommy Svensson
Mötesordförande

