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Protokoll VTK styrelsemöte 2016-01-12

Närvarande ledamöter: Tommy Svensson, Monica Dreijer, Jon Söderblom, Marcus Thollin, Linus
Amneryd, Filip Sten, John Parkinson och Henrik Schmidt
Frånvarande ledamöter: Douglas Parkinson

1. Mötets öppnande

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

2. Godkännande av dagordning

Några övriga punkter lades till dagordningen, därefter fastslogs densamma.

3. Justering av föregående protokoll

Föregående protokoll justerades och arkivfördes.

4. Uppföljning av föregående protokoll – korta ärenden

-

Det konstaterades att det varit ett lyckat och trivsamt julbord.
Idrottslyftet. Marcus fortsätter sin kontakt med Dan Pierre. Huvudspåret är fortfarande att
erbjuda ett antal tillfällen, på onsdagseftermiddagar, under andra hälften av innevarande
termin. Några äldre juniorer behöver tillfrågas, tider ska bokas och utskick organiseras.

5. Post till och från VTK
-

-

Kommunen har tagit kontakt med VTK angående de ensamkommande flyktingbarn som ska
placeras i kommunen. VTK har svarat att klubben är villig att ordna aktiviteter och/eller vara
med i samorganiserad aktivitet med flera andra föreningen i Vaxholm. John är
kontaktperson.
VTK är inbjuden till årsmöte för Stockholms Tennis i Kungliga Tennishallen 31/3. Tveksamt
om VTK skickar någon representant.

6. Utbyggnad av tennishallen (Tommy och Filip)
-

Processen kring utbyggnad av tennishallen fortsätter. Alla inblandade parter diskuterar
förutsättningarna för en utbyggnad. Bestämmelser för markanvändning i det aktuella
området gör att vi inte kan bygga ut till två banor med de mått som krävs för

-

tävlingsverksamhet på hög nivå. Däremot klarar de liggande planerna de minimimått som
tennisförbudet kräver. Det krävs dock insatser på den befintliga hallen också.
Diskussion om tennisbanornas placering på den totala golvytan. Möjligen kan vi ”vinna” lite
yta vid ytterväggarna genom att placera banorna aningen närmare varandra.
Bygglovshandlingar och annat underlag revideras löpande och processen fortskrider.
Styrelsen beslutar att gå vidare med projektet.

7. Ekonomi (John)
-

-

Alla fakturor för 2015 är nu inlagda i systemet och betalda. Undantaget är betalningen för
VTKs faktura till kommunen som inte är inkommen än.
Ekonomin ser ut att landa på ett plus för 2015.
De olika inkomst- och utgiftsposterna diskuterades.
Klubben har god ekonomiskt ställning men står samtidigt inför stora förändringar. Dels
kommer skolans intresse av att hyra timmar av VTK minska (försvinna) när idrottshallen står
färdig och dels kommer utbyggnaden att påverka ekonomin.
Det skulle underlätta, vid olika tillfällen, om klubben hade möjlighet att ta emot Swishbetalning. Detta undersöks till nästa möte.

8. Uppföljning/Planering
-

-

-

Tennisskolan för juniorer (Marcus).
o Marcus hade inför mötet skickat ut en text om tennisskolan för publicering på
hemsidan. Texten diskuterades och smärre ändringar ska göras och därefter
publiceras. Texten skickas till Henrik för publicering.
o Vårterminens tennisskola har kommit igång. Inga större förändringar.
Generationsdubbeln (Marcus). Dagens blev mycket lyckad. Resultat och bilder finns redovisat
på hemsidan.
Damtennisen (Monica). Damtennisen drar igång nästa vecka.
Klubbtävlingar (Douglas, Linus). Inomhus-KM står för dörren. Inbjudan har skickats ut per
mail och finns också på hemsidan. Än så länge ganska få anmälningar. Det finns förslag om
fler klasser. Fler junior-klasser, flera damklasser. Å andra sidan är underlaget en aning för
tunt för en sådan breddning. Vi avvaktar anmälningarna.
Seriespelet, inkl. mixed-serien (Jon). Seriespelet är igång. En ny omgång för singelspelet och
dubbel- och mixedserien fortsätter. Datum för slutspel ska sättas och förmedlas/annonseras.
Hemsidan (John och Henrik). I samband med ny text kring tennisskolan aktualiserades
behovet av att se över och uppdatera andra texter/bilder på sidan.

9. Årsmötet
-

-

Arbetsordning (Henrik). Ett dokument för den tänkta arbetsordningen för färdigställande av
årsmöteshandlingar har skickats ut före mötet. Vi diskuterade arbetsordningen, gjorde vissa
förändringar men bestämde att vi skulle köra på föreslagen ordning (både när texter ska vara
skrivna och vem som ansvarar för dessa).
De olika delarna av verksamhetsberättelsen ska skickas till Henrik som sammanställer.

-

Inbjudan ska skickas ut i enlighet med stadgarna. ”Kallelse till årsmöte skall utskickas senaste
10 dagar före mötet.”

10.
-

-

-

-

HLR-startare (Filip). Filip framförde ett förslag om att det borde finnas en hjärtstartare i
tennishallen. Ett införskaffande kräver uppskyltning, kontinuerligt underhåll och registrering.
Det finns en i intilliggande innebandyhall som förmodligen kommunen bekostat. Filip kollar
vidare med kommunen om de kan bekosta en HLR-maskin i tennishallen.
John rapporterade att utskick till medlemmar via Commodus-systemet återigen har krånglat.
Vi har fått nya felrapporter och förhoppningsvis är felet avhjälpt.
Filip kollar om ansökning till RF (idrottslyftet) nu har öppnat. I så fall ska en ansökning skrivas
och skickas in.
När skolan inte längre hyr tennishallen – möjligen från och med hösten 2016 – kan dagsabonnemangs-tider hyras ut. Detta ska marknadsföras/kommuniceras till de eventuellt
intresserade.
VTKs telefon har varit ur funktion. Nu lagad. Klubben behöver abonnemanget för internetuppkopplingen men eftersom det nästan aldrig är någon på klubbkontoret ska vi inte
annonsera och hänvisa till telefonnumret.
Efter KM ska ett infoblad gå ut till medlemmarna.

11.

-

Övriga frågor

Avslutning och nästa möte

Två kvarvarande styrelsemöten för verksamhetsåret: 26 januari 2016 och 16 februari 2016.
Tommy avslutar dagens möte
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