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Protokoll VTK styrelsemöte 2019-04-02
Styrelsens sammansättning: John Parkinson (Ordförande), Claes Hedin (Kassör), Henrik Schmidt
(Sekreterare), Marcus Thollin (Sponsringsansvarig), Linus Amneryd (Gruppspels- och
tävlingsansvarig), Douglas Parkinson (Gruppspels- och tävlingsansvarig), Katja Ruud (Damansvarig).
Närvarande 2019-04-22: John Parkinson, Claes Hedin, Henrik Schmidt, Marcus Thollin, Linus
Amneryd, Douglas Parkinson, Katja Ruud.
Adjungerad: Ulf Persson.

1. Mötets öppnande
John (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 speciellt att uppmärksamma.

5. Tennistränare till hösten
Ulf redogjorde för volymen av och karaktären av tennisträningen för klubbens barn och ungdomar. I
och med utbyggnaden har kapaciteten vuxit väsentligt. Behovet av att bygga ut och stabilisera
tränar-situationen har ökat. Styrelsen har diskuterat det här förut. Nu har vi en person – Oscar
Waern – som visat intresse att jobba i klubben som tränare, på deltid. Förutsättningar för detta ska
undersökas till nästa styrelsemöte. Underlag och input samlas ihop av Claes.
-

John och Ulf träffar Oskar och hör hur hans önskemål och villkor.
Katja kollar med nivå på tränararvoden hos en motsvarande klubb.
Claes räknar på inkomster och kostnader.
Henrik kollar hur ett frilans-upplägg skulle kunna fungera (istället för regelrätt anställning)

6. Verksamhetsåret 2019-2020
Dels diskussion om faktiska aktiviteter under verksamhetsåret 2019-2020. Men också övergripande
om fördelningen mellan klubbverksamhet, i form av träning och tävling, och medlemmarnas
abonnemangs-spel. Vilken sorts klubb vill vi utvecklas till? Vi bestämde att vika en söndag i maj för
den här längre diskussionen, nämligen 19e maj. John bokar lokal. Där ska också de diskussioner som
vi hade i Uppsala återbesökas.

7. Tennishallen
a. Kök/Entré
Vi gick igenom det underlag som presenterats för styrelsen. Efter diskussion listades några
synpunkter, både inredningstekniska och budgetmässiga, som John tar vidare till inredningsgruppen.
Ett möte är inbokat 15/4.

8. Ekonomi
a. Roller
Diskussion kring olika roller kring den ekonomiska hanteringen. Claes är huvudkassör, men John
sköter en del fakturering. Sedan har vi Tina Malmros som sköter bokföring/kontering. Tommy
Svensson hjälper till att kontakta medlemmar som ännu inte betalt sina fakturor.

b. Status – Abonnemang, medlemmar, fakturor
Claes och John redovisade för den ekonomiska statusen.

c. Drift av minigolf
Det inkomna förslaget avslogs.

d. Sponsring
Marcus gick igenom arbetet med broschyr och med kontakter med företag/organisationer. Klart är
att vi har Wolfbuilder som sponsor. Andra intressenter ska uppvaktas. I detta arbete hjälper även
Tommy till.
Foldern kan mycket väl distribueras till alla medlemmar för vidare spridning.

9. Status/Planering – Olika verksamhetsområden
a. Tennisskolan (Marcus/Ulf)
Tennisskolan flyter på. Ulf skickar, inom kort, ut info om påsk och sommar.

b. Damtennisen (Monica)
Katja håller på att sätta sig in i verksamheten. Det finns intresserade personer i kön. Spel-nivån borde
undersökas för att kunna sätta samman bra grupper. Man kunde undersöka intresset för
sommartennis. Kanske kan Wladde vara intresserad? Detta undersöks vidare.
diskuterar kring en tidig tid till vilken hon inte får några dam-spelare. Kanske kan lägga ut den som
abonnemangstid. Kollar istället om man kan dra igång ytterligare en nybörjar-grupp med Wladde.

c. Klubbtävlingar
Douglas och Linus informerar om ett möte som ska hållas den 2 maj om i serielagen. Den preliminära
planen är två lag som förra året, men det återstår att bestämma om damerna ska ha ett veteranlag
eller ett icke åldersbegränsat lag.

d. Gruppspel
Douglas och Linus meddelar att gruppspelen flyter på att Jon har lämnat över en del av rutiner och
ansvar. Jon ansvarar dock för dubbel-final-spelet som sker den 25/4.

10.

Information till klubbmedlemmar
a. Hemsidan

Inget särskilt att rapportera.

b. Infoblad
Vi siktar på att sätta ihop och distribuera ett infoblad under maj/juni.

11.

Övriga frågor
a. Årsmötesprotokollet

Henrik redovisade protokollet. Det ska justeras av samtliga och därefter läggas upp på hemsidan.

12.

Avslutning och nästa möte

John avslutade mötet. Möten under verksamhetsåret:
-

Tisdag den 7 maj
Tisdag den 11 juni
Tisdag den 13 augusti
Tisdag den 24 september
Tisdag den 22 oktober
Tisdag den 26 november
Tisdag den 7 januari 2020
Tisdag den 21 januari 2020
Tisdag den 11 februari 2020

Vid protokollet:

Justeras:

Henrik Schmidt
Mötessekreterare

John Parkinson
Mötesordförande

