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Protokoll för Vaxholms Tennisklubbs Styrelsemöte
If-hallen den 29 september 2015 kl 19.00
Närvarande ledamöter: Tommy Svensson, Douglas Parkinson, John Parkinson, Monica
Dreijer, Jon Söderblom, Marcus Thollin, Filip Sten och Henrik Schmidt
Frånvarande ledamöter: Linus Amneryd
§1

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

§2

Godkännande av dagordningen
Några övriga punkter tillades, därefter fastslogs dagordningen.

§3

Justering av föregående protokoll
Föregående protokoll justerades och arkivfördes.

§4

Uppföljning av föregående protokoll – korta ärenden
 John redogjorde för det senast om rengöring av inomhusbanan. Dyra offerter i
kombination med eventuell nyläggning vid eventuell utbyggnad gav beslutet att
tidigast beställa en rengöring till sommaren 2016. Den kontinuerliga städningen (2
ggr/veckan) fortsätter.
 Henrik berättade att ett nytt infoblad till alla medlemmar har publicerats på
hemsidan. Tyvärr krånglade medlems-utskicket på grund av storlekstak för
bifogade filer. (Detta tak är nu avlägsnat.) Henrik anslår även medlemsbladet i
hallen.

§5

In- och utgående skrivelser
 Information från kommunen om idrottslyftet/idrottsskolan. Danne Pierre samordnar
idrottsskolan. Marcus kollar med Pierre och VTK kan ha en roll i sammanhanget.
 Inbjudan till ordförandeträff den 21 oktober – i samband med Stockholm Open –
har gått ut till alla ordföranden i Stockholms tennisklubbar. Tommy går.

§6

Status kring utbyggnaden av en andra tennisbana (Tommy och Filip)
 Rapport från mötet den 9 september mellan VTK och kommunen. Arkitektfirman
presenterade förslag på exteriört utseende. (Särskild vikt läggs vid det hörn av den
tänkta byggnaden som sticker ut mot cykelbanan.) Bygglovshandlingar ska tas
fram och ska vara klara till den 7 oktober. Även andra aspekter, inklusive
brandskyddet, ska undersökas inför nästa möte. Nytt möte ska hållas den 14
oktober.

§7

Bidrag och ansökningar, t.ex Idrottslyftet.
 Filip tar fram underlag för ansökning om ekonomiskt stöd från idrottslyftet för en
del av VTKs barn- och ungdomsaktiviteter. Inloggning till systemet vidarebefordras
till Filip. Marcus hjälper sedan till med uppföljning och redovisning.

§8

Rapporter/Uppföljning/Planering
 Marcus berättade om tennisskolan för juniorer. Ett sextiotal barn och ungdomar är
aktiva i skolan. Ett antal tränare, under ledning av Ulf, finns till hands. Tyvärr kan
inte klubben erbjuda alla som vill plats i tennisskolan. Lite fylligare information om
tennisskolan kan läggas ut på hemsidan. Marcus tar fram underlag.










JuniorPanatta ska gå av stapeln 17 oktober. Inbjudan upp på hemsidan och i
hallen. Marcus samordnar tävlingen. Ulf uppmärksammar evenemanget för alla i
tennisskolan. (Abonnenter kontaktas.)
Monica redogjorde för status för damtennisen. Ladies Open planeras till den 8
november. Utskick kan göras till alla medlemmar. Abonnenter kontaktas.
Douglas meddelade att alla nu betalt avgiften för ute-KM. Inne-KM kommer att
hållas i januari. Planering och inbjudan görs senare under hösten.
John uppdaterade om det ekonomiska läget. Fakturor för abonnemang och för
tennisskolan har gått ut. Fakturan från kommunen betald. Diskussion om
hantering av klubbens likvida medel. John kontaktar SEB och diskuterar diverse
saker. John inhämtar support kring det ekonomiska systemet för att få bättre
kontroll på in- och utgifter.
Jon berättade om seriespelet. Singelserien är igång och löper fram till den 11
oktober. Dubbelserien har precis inletts. Pris blir 250 kr/deltagare i dubbelserien.
En ny serie med mix-dubbel startas vecka 42. Sex dubbelpar har anmält sitt
intresse. Matcherna spelas på egna tider. Jon samordnar..
Hemsidan uppdaterad.

§9

Övriga punkter:
 Padeltennis. Diskussion om padeltennis. Populär sport som kunde vara ett
komplement till tennisverksamheten som klubben bedriver. Lokalfrågan
diskuterades.
 Datum för julbord bokades till 17 december.
 TV-licensen som betalats för TV:n i klubblokalen sägs upp.
 Begraving. VTK uppmärksammar begravningen av klubbens långvariga kassör
Hasse Andersson.
 Strängning. För klubbens medlemmar erbjuds strängning via Göran (Hägglund)
och Marcus (Thollin). Detta ”annonseras” på klubbens hemsida. (Detta ersätter
nuvarande strängnings-hänvisning.)

§9

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

Vid protokollet:

Justeras:

Henrik Schmidt
Sekreterare

Tommy Svensson
Mötesordförande

