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Protokoll VTK styrelsemöte 2016-08-23
Närvarande: Tommy Svensson, Karin Ytterström, Marcus Thollin, John Parkinson, Filip Sten, Jon
Söderblom, Henrik Schmidt, Douglas Parkinson, Linus Amneryd.
Frånvarande: Monica Dreijer

1. Mötets öppnande

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

2. Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

3. Justering av föregående protokoll

Föregående protokoll justerades och arkivfördes.

4. Uppföljning av föregående protokoll – korta ärenden
a. Swish-betalning

Ny kontakt med banken tas för att slutföra detta. John ansvarar.

b. Avslutat postgiro-konto

Kontakt med postgirot tas för att slutföra detta. John ansvarar.

5. Post till och från VTK

Stockholmsidrotten har bjudit in till workshopen ”Utvecklingen i världen och idrottens roll”.
Workshopen går vid två tillfällen, den 12e respektive 17e oktober. Ingen i styrelsen har dock
möjlighet att delta.
Stockholms idrottsförbund meddelar i ett brev att de har, på styrelsens begäran, förlängt tiden för
färdigställandet av hallutbyggnaden till 2017-09-30. (Stockholms idrottsförbund har beviljat medel
för detta byggprojekt.)

6. Utbyggnad av tennishallen (Tommy och Filip)

När det gäller utbyggnaden av tennishallen, med ytterligare en bana, så går arbetet fortsatt framåt.
Förstudie är genomförd, tekniska handlingar framtagna mm och hela projektet är färdigt för
slutgiltiga beslut i kommunen. Dessa beslut förväntas bli klara under november. Sedan sker
förfrågningar till, och upphandling av, byggentreprenör. Tidsplanen är att byggnation bör kunna
starta under våren nästa år för att vara klar för invigning till höstsäsongen 2017. Detta under
förutsättning att inga hinder uppstår under vägen.

7. VTK – ”Nya tider”
a. Uppföljning av enkät

Enkäten ”Nya Tider” följdes upp. Flera nya medlemmar har tecknat dagtids-abonnemang. Det finns
dock fortfarande en hel del tider som inte används. Diskussion om hur vi vidare ska annonsera
möjligheten till tennisspel på dagtid samt olika tänkbara målgrupper (privatpersoner, företagare i
Vaxholm, förskolor etc). Karin tar fram underlag för att ytterligare sprida informationen om lediga
abonnemangstider.

b. Nya abonnenter – Nytt schema

Tommy har tagit fram ett schema för alla abonnemang. Nya abonnenter har fått kontrakt, men det
framgår också av schemat att det finns dag-tider att tillgå.

c. Organiserad träning

Ett annat resultat av enkäten är att klubben från och med den här terminen erbjuder fredagsträning.
Linus redogjorde för planering av olika träningsgrupper. Verksamheten startar den andra september.

8. Ekonomi (John)

John redogjorde för den ekonomiska statusen (per 2016-08-21) i form av en resultaträkning. I stort
följer utvecklingen budget. Det ser ut att bli ett plusresultat för helåret.
Fakturor ska skickas ut för höstterminens abonnemang. Likaså för de som deltar i den nya
fredagsträningen.
Löstidsförsäljningen har sedan mitten av april legat lite under den genomsnittliga. Men ger ändå en
del inkomster till klubben.
Filip ska återrapportera på det bidrag klubben erhållit för diverse barn- och ungdomsaktiviteter.

9. Status/Planering – Olika verksamhetsområden
a. Tennisskolan (Marcus)
i. Uppföljning - Sommartennis på Lägret, Sommarsmashen
Sommartennisen – två veckor av tennisskola för barn och ungdomar – gick bra även i år. Vädret var
hyggligt och ensat vid något enstaka tillfälle behövdes inomhushallen. Många nya barn fick tillfälle att
provspela tennis. Ulf och hjälptränare är nöjda med resultatet.

För andra året arrangerades juniortävlingen Sommarsmashen den 6 juni. Matcherna spelades på
Lägret på klubbens grusbana. Sex juniorer deltog.
ii. Planering – Nynäshamn
Klubben har erbjudit barn- och ungdomar i klubben att delta i det årliga ”lägret” i Nynäshamn. I år
blir det en heldag – 10e september – med mycket tennis och andra aktiviteter. Lite drygt 15 spelare
har anmält sig. Fyra tränare följer med. Marcus och Ulf organiserar.
iii. Höstens verksamhet
Höstens verksamhet drar igång i mitten av september. Många har anmält sig och vi har fortfarande
en hel del i kö till tennisträningen.
Övriga aktiviteter – Panattan och Generationsdubbeln – är under planering. Eventuellt ska det
organiseras match-träning på lördagar för de barn som vill. Mindre interna tävlingar. Marcus och Ulf
organiserar.

b. Damtennisen (Monica)

Inför höstens damtennis har det varit en del ändringar. De tider som finns att tillgå passar inte alla. Vi
diskuterade ett antal lösningar. Linus och John återkopplar till Monica.

c. Klubbtävlingar (Douglas, Linus)

Ute KM har finalhelg 27-28 september. Douglas och Linus rapporterar från en lyckad tävling. 48
spelare är med i tävlingen och de allra flesta har betalt anmälningsavgiften. Resultat i siffror och
bilder publiceras på hemsidan.

d. Seriespelet, inkl. mixed-serien (Jon)

Jon har distribuerat scheman för första omgången av seriespelet. (Tre serier för herrar. Två för
damer.) Lite tveksamt om intresset för en mixed-serie finns. Undersöks vidare och startas eventuellt i
samband med att herr-dubbel-serien drar igång.

e. Hemsidan (John och Henrik)

Hemsidan uppdateras löpande.

Karin ska titta på om IdrottOnline kan vara en lämpligare webb-lösning för klubben.

10.

Infoblad till medlemmarna

11.

Övriga frågor

Karin tar fram ett utkast till infoblad. Henrik, John och Tommy återkopplar. Efter en
diskussionsrunda distribueras den slutgiltiga versionen i mitten av september.

Klubben bekostar den utbildning – Tennisens plattform – som både Douglas och Linus ska ta del av.
Utbildningen sker 17-18 september.
Jon ska ta kontakt med och bjuda in ordföranden för Åkersbergas TK till ett styrelsemöte för
diskussioner i olika frågor. Frågor som kan förbereras (skickas till Jon) före mötet. Möjligen kan han
komma redan till styrelsemötet i november.

Vi upplever tyvärr problem med Commodus.

12.

Avslutning och nästa möte
a. Kommande styrelsemöten (och fikaansvar)
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

27 september (Tommy)
9 november (Filip)
6 december (Jon)
10 januari 2017 (Monica)
24 januari 2017 (Linus)
14 februari 2017 (Karin)

Vid protokollet:

Justeras:

Henrik Schmidt

Tommy Svensson

Sekreterare

Mötesordförande

