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Protokoll för Vaxholms Tennisklubbs Styrelsemöte
If-hallen den 3 november 2015 kl 19.00
Närvarande ledamöter: Tommy Svensson, Douglas Parkinson, Monica Dreijer, Jon Söderblom,
Marcus Thollin och Henrik Schmidt
Frånvarande ledamöter: Linus Amneryd, Filip Sten och John Parkinson,
§1

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

§2

Godkännande av dagordningen
En övrig punkt lades till dagordningen, därefter fastslogs densamma.

§3

Justering av föregående protokoll
Föregående protokoll justerades och arkivfördes.

§4

Uppföljning av föregående protokoll – korta ärenden
 Idrottslyftet. Marcus har varit i kontakt med Dan Pierre. Informationen om olika
idrotter går ut via klasslärarna för alla 4-6 i Vaxholms skolor. Förslaget är att VTK
erbjuder tider under ett par onsdagseftermiddagar. Tränare kunde vara de äldre
juniorerna i klubben och kompletteras med en vuxen (Tommy var villig). Vi kom
fram till att erbjuda detta lite senare under vårterminen så att det blir naturligt att
erbjuda sommartennis för de som är intresserade att fortsätta. Markus pratar
vidare med Ulf och andra inblandade.
 Ordförandeträff i samband med SO. Tommy rapporterade från ordförandemötet
där även John var med. Många klubbar är i en expansionsfas, så det finns många
att dela erfarenheter med under utbyggnad och tillväxt.
 TV-licensen. TV-licensen är nu uppsagd. (Tre månaders uppsägningstid.) Själva
apparaten finns nu i förrådet på övervåningen – bredvid klubbrummet.
 Information om strängning på hemsidan. Informationen på hemsidan kan ”hottas
upp” lite och bildsättas. Henrik kollar.
 Julbord den 17 december. Julbordet är bokat på Vaxholm hotell torsdag den 17
december kl 19. Alla inbjudna är kontaktade och de flesta har tackat ja. John
inväntar svar från Ylva

§5

In- och utgående skrivelser
Kommunen har informerat om rådande statusen gällande bygget av idrottshallen.

§6

Status kring utbyggnaden av en andra tennisbana (Tommy och Filip)
Tommy visade byggnadsritningar från arkitekten. Förslaget om avfasningar i
ytterhörnen ligger kvar men utan att det påverkar spel eller utseende nämnvärt.
Byggnadsritningarna ska upp till byggnadsnämnden under deras nästa möte.. En
konsult sammanställer en offertförfrågan som möjligen kan skickas ut under januari
2016.

§7

Ekonomi (Johns skriftliga rapport)
 Status. När det gäller klubbens ekonomi så är det fortfarande mycket god. Vi har
inga stora fakturor att betala fram till årsskiftet. Fortfarande är en del utskickade
fakturor obetalda. För de damer som börjar sin tennisskola i denna vecka skickas
fakturor ut inom kort. Samtidigt ska vi betala ut löner till tennistränarna. Prognosen
är att vi gör ett plus på årsbasis.









John har haft ett givande möte med Klas på Nyttig. En hel del av 2015 års
bokföringsarbete måste göras om eftersom det inte blev ett ordentligt avslut 2014.
Runt 600-700 fakturor/intäkter måste läggas in igen i Nyttig med kontoklass,
summa och datum.
John har även haft möte med VTKs bankman på SEB angående föreningens
placering av pengar. Med utgångspunkt från olika alternativ som SEB redogjort för
diskuterade styrelsen för- och nackdelar. Styrelsen väljer att i dagsläget inte
förändra hur pengarna är placerade. Men diskussionen om eventuellt byte av
placeringssätt och bank fortsätter
SEBs bankman nämnde att de eventuellt kunde sponsra priser till tävlingar
(framför allt ungdomstävlingar). Möjligen redan till Generationsdubbeln i början av
januari 2016.
Klubben har betalat en avgift på 15 kr för varje avi som skickas ut med posten från
bankgirot (SEB). Under 2015 fick vi 93 papper avier med posten, vilket kostade
oss nästan 1 500 kr. Denna tjänst är nu uppsagd.
Bidragsansökning. Filip rapporterade före mötet att han ordnat med inloggning
och därmed möjligheter att söka pengar från RF och Idrottslyftet. För resterande
period av 2015 finns inga möjligheter kvar att söka pengar för läger, tävlingar m m
(som vi tidigare gjort). Filip bevakar i vinter när RF öppnar upp för nya möjligheter
till bidrags-ansökningar under 2016. Ett bidrag som går att söka gäller utbildningar
för att utveckla verksamheten. Det är en tvåstegsraket, där man först ska söka
pengar för en analys av verksamheten, och därefter söka bidrag för att genomföra
ett antal förändringar/utvecklingar av verksamheten. Det är genom SISU som
detta sker. Detta får diskuteras vidare under kommande styrelsemöten. Marcus
kollar med Ulf om detta kan vara intressant för oss.

§8

Rapporter/Uppföljning/Planering
 Tennisskolan för juniorer. Marcus meddelade att en text om tennisskolan är under
arbete. Ytterligare justeringar ska göras före den kan publiceras på hemsidan.
 Junior Panattan 17 oktober. Marcus redogjorde för en mycket lyckad dag. 14
juniorer deltog och spelade matcher och åt mat tillsammans. En liknande aktivitet
kan ordnas under vårterminen.
 Monica rapporterade om damtennisen där den andra omgången tennisskola
sätter igång i veckan.
 Till Ladies Open den 8 november är 14 stycken anmälda, rapporterade Monica.
 En intresse-anmälan har inkommit till Monica om en som eventuellt vill gå
tränarutbildning i klubbens regi. Styrelsen är positiv till detta. Monica håller vidare
kontakt.
 Klubbtävlingar. Douglas kommer vara borta under vårterminen, men då ska Linus
vara tillbaka.
o Douglas tar fram en inbjudan till inne-KM som planeras att genomföras
mellan 23/1 till den 7/2 2016
samt
o en inbjudan till Generationsdubbeln den 6 januari 2016
 Seriespelet, inkl. mixed-serien. Jon meddelar att seriespelet rullar på. Jon skickar
seriespels-regler till Monica.
 Hemsidan hålls uppdaterad av John och Henrik.

§9

Övrigt
 Det blir inget möte 8 december. Istället julbord den 17e december.
 John hade ett förslag på att uppvakta medlemmar som fyller jämnt. Visserligen en
sympatisk idé men innebär väl mycket administration. Kanske kan klubben välja
att uppmärksamma äldre medlemmar som fyller jämnt. Diskussionen får fortsätta.
 John har tagit ner VTK banderollen som satt på stängslet vid Ute-banan. Tvättad
och finns nu på kansliet i If-hallen.
 Tommy meddelade att vi nu är 293 medlemmar. (83 damer, 100 herrar, 32 flickor
och 68 pojkar.)
 Nästa år, 2016, fyller klubben 80 år. Initiala diskussioner kring hur detta ska firas.

§9

Avslutning och nästa möte
 OBS: Nästa möte sker den 12e januari, inte som tidigare planerat den 7e januari.
 Övriga inbokade möten: 26 januari 2016, 16 februari 2016

Vid protokollet:

Justeras:

Henrik Schmidt
Sekreterare

Tommy Svensson
Mötesordförande

