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Protokoll från Vaxholms Tennisklubbs Styrelsemöte
25 augusti 2015 kl 19.00
Närvarande ledamöter: Tommy Svensson, Douglas Parkinson, John Parkinson,
Monica Dreijer, Jon Söderblom och Henrik Schmidt
Frånvarande ledamöter: Linus Amneryd , Marcus Thollin och Filip Sten
§1

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

§2

Godkännande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen fastslogs.

§3

Justering av föregående protokoll
Föregående protokoll justerades och arkivfördes.

§4

Uppföljning av föregående protokoll – korta ärenden
 Angående foldern Vaxholms Fritidsguide. Henrik har kontaktat utgivaren
och ändrat kontaktuppgifter till VTK.
 Angående pengar från Idrottslyftet. Frågan bordlagd till nästa
styrelsemöte.
 Angående rengöring av inomhusbanan. John meddelade att den firma
som anlitas tidigare år inte längre finns. Ny firma ska kontaktas och banan
rengöras förhoppningsvis på höstlovet när tenniskolan har uppehåll.
(Vecka 44.) Nya lysrör finns monterade i hallen och omklädningsrummen
har fått en liten uppfräschning.
 Angående mixed-serie. Jon skriver en intresseförfrågan till föreningens
medlemmar. Beroende på utfall av den så kan en serie konstrueras som i
sina principer efterliknar singel-seriens, dvs de ingående paren ansvarar
för bana och tid och bjuder in motståndar-paret.
 Angående klottret på anslagstavlan. Tommy har tagit bort klottret.

§5

In- och utgående skrivelser
 Affischer om ’If SO Tour’. Tävlingar för barn och ungdomar som spelas
under hela hösten och våren. Lämpliga anslås på anslagstavlan.
 Besked om LOK-stödet har inkommit.

§6

Status kring utbyggnaden av en andra tennisbana (Tommy och Filip)
 Under våren/sommaren har ett antal möten genomförts med kommunen
för att få till stånd en utbyggnad av en andra tennisbana så snart som
möjligt. VTK har sökt och erhållit bidrag från Riksidrottsförbundet för en
utbyggnad, och kommunen har också en utbyggd tennishall planlagd i sin
4-årsplan. Även om det fortfarande krävs ett antal kommunala beslut så
har ändå kommunen initierat framtagning av bygglovshandlingar och ett
antal förberedande undersökningar. Under hösten hoppas VTK att ett
färdigt förfrågningsunderlag ska finnas framme att skicka ut till

intresserade bygg-entreprenörer. Nästa möte med kommunen sker i
mitten av september.
§7

Tränare-situationen för barn & ungdoms resp dam tennisskolan
 Ulf arbetar på att lösa tränar-frågan, både för junior- och damtennisen. En
del oklarheter kvarstår att reda ut, men det ser positivt ut och besked
kommer i god tid inför starten i vecka 37. (Eventuellt ska någon/några av
tränarna gå utbildning. Den intresserade anmäler sig och klubben står för
utbildningskostnaderna.)

§8

Rapporter/Uppföljning/Planering
 Tävling. SommarSmashen. Douglas berättade om ett lyckat arrangemang.
Det lockade ett tiotal juniorer. Tävlingen lockade dessutom många
besökare och publiken bestod av föräldrar, mor- och farföräldrar och
kompisar till spelarna. Det grillades korv till alla som var där och det bjöds
på kaffe och fika i försommarsolen.
 Tävling. Årets Ute-KM. Douglas redogjorde för ett lyckat KM. I princip alla
matcher spelades som planerat. Lite knappt 40 medlemmar deltog och
kämpade i de sju klasserna. Resultat redovisat på hemsidan. Det nya
upplägget för tävlingsavgift funkade bra.
 Information. Förslag på text till kommande Infoblad till alla medlemmar.
Henrik sätter ihop ett infoblad som ska distribueras till alla medlemmar.
Diskussion om vad ett sådant ska innehålla följde.
 Juniortennis. Juniorläger i Nynäshamn 23 augusti 2015. Henrik berättade
om ett lyckat endagars-läger för juniorer i Nynäshamn. Sammanlagt var
det sjutton som åkte och hade en dag full med tennis, bad och god mat.
 Junior Panatta 26 september (Marcus)
 Ekonomi. John redogjorde för klubbens ekonomiska status (som är god)
och för utskick om abonnemang och annat. Tommy har jagat medlemmar
som inte betalt årsavgiften. Måhända kan klubbens ekonomi-system
användas mer effektivt. En utbildningsinsats föreslogs.
 Ekonomi. John har gjort ett nytt underlag för rapportering av tränararvoden.
 Bokningar. John redovisade sommarens bokningar som var betydligt fler
än föregående år. En regnig juli-månad innebar att ganska många hittade
upp till if-hallen.
 Damtennisen. Monica redogjorde för situationen för damtennisen. Många
damer som vill spela, såväl träningar som seriespel. Ladies Open ska
preliminärt spelas 8e november.
 Seriespelet. Jon har skickat ut en ny omgång för singelspelet. Om vi får in
ytterligare spelare kan vi öka och bilda fler divisioner. Upprop går ut i
samband med informationsbladet.
 Hemsidan. John och Henrik träffas för medlemsutskick och uppdatering
av hemsidan.

§9


§9

Övrigt
Överenskommelsen kring den blå hallen kvarstår över den här terminen
också. Vi kommer således använda blåbanan för tennisträning även under
höstterminen. Innebandyn kommer även att få hyra vår kafeteria under
hösten. Allt detta beroende på att nya idrottshallen inte är klar ännu!

Avslutning och nästa möte
 Planerade styrelsemöten: 29 september, 3 november, 8 december, 7
januari 2016, 26 januari 2016, 16 februari 2016

