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Protokoll VTK styrelsemöte 2017-04-25

Styrelsens sammansättning: Tommy Svensson (Ordförande), John Parkinson (Kassör), Henrik Schmidt
(Sekreterare), Karin Ytterström (Kommunikationsansvarig), Marcus Thollin (Ungdomsansvarig),
Jon Söderblom (Seriespelsansvarig), Douglas Parkinson (Tävlingskommitté), Linus Amneryd
(Tävlingskommitté), Monica Dreijer (Damansvarig)
Närvarande 2017-04-25: John Parkinson, Monica Dreijer, Douglas Parkinson, Henrik Schmidt, Marcus
Thollin, och Tommy Svensson.
Frånvarande: Jon Söderblom, Karin Ytterström och Linus Amneryd,

1. Mötets öppnande

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

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen justerades och några övriga punkter lades till. Därefter godkändes dagordningen.

3. Justering av föregående protokoll

Föregående protokoll diskuterades kort. Ingen invändning. Protokollet justerades.

4. Uppföljning av föregående protokoll
Inget nytt.

a. Klubb-skyltar till entrén?
b. Kings of Tennis

23 klubbmedlemmar nappade på erbjudandet och kom iväg för trevlig tennis-samvaro. Bra matcher
och god fika.

c. Årsmötet

Årsmötet gick enligt plan. Tyvärr var inte så många medlemmar på plats. Diskussion kring andra
former för att locka fler medlemmar till mötet. Kanske göra en klubbdag där andra aktiviteter och
diskussionsfrågor står i centrum och själva årsmötet är en bi-aktivitet.

5. Post till och från VTK

Retur på postförsändelse till Roger Granat. Tommy reder ut. Annars inget att uppmärksamma.

6. Utbyggnad av tennishallen (Tommy och Filip)
a. Något nytt sedan sist?

Nu är upphandlingsunderlaget offentliggjort på kommunens hemsida (och Opic). Sista anbudsdag är
2017-06-07.

b. Hyresdiskussion

I dagsläget ser det ut som att Klubben får en hyra på 750 tkr/år. Hyreskontraktet löper på 15 år.
Fortsatta förhandlingar med kommunen sköts kontinuerligt.

c. Arbetsgrupp

Diskuterade om en arbetsgrupp ska bildas som kan följa och försöka påverka bygget vad gäller
material, färgval och olika lösningar för bland annat entrén. Inget bestämt, men vi går vidare på det
spåret.

7. Kommunikation (Karin)

Karin inte närvarande.

Den kommunikationsinsats som behöver uppmärksammas är den om hallutbyggnaden, de nya
möjligheterna till abonnemang och annan verksamhet, men också de prisjusteringar som klubben
behöver göra. Förhoppningsvis vet vi mer om tidplan och bygge i samband med att offerttiden tar
slut och en entreprenör får uppdraget.

8. Ekonomi (John)

John redovisar status för klubbens ekonomi. De flesta fakturor rörande abonnemang och
tennisträning har gått ut och de flesta är betalda. De första månaderna löper enligt budget.
En hel del lösa tennistider sålda. Både sport- och påsklov gick bra.
Vi diskuterade möjligheterna att söka pengar från RF. (Douglas håller koll på detta.) Vi kan söka olika
projektstöd. Ett projekt som vi kan söka pengar till gäller idrottslyftet, att ordna aktiviteter som kan
få fler barn och ungdomar att börja och fortsätta med idrott. Man kan tänka sig ett sorts ”tennisfritids” för de barn som är intresserade. Köpa en lämplig utrustning och ordna bemanning.
Ett annat handlar om stöd till renoveringar av idrottshallar. Vi försöker formulera aktiviteter och
ansökningar för båda dessa projekt-spår.

9. Status/Planering – Olika verksamhetsområden
a. Tennisskolan (Marcus)

Tennisskolan ordnar öppet hus på torsdag (27/4) för alla som står i kö till tennisskolan och alla barn
som vill prova på. Ulf och ett utökat gäng tennistränare tar hand om eftermiddagen/kvällen.

På måndag, 1/5, blir det en lättsam Tenniscup (Next Generation Cup). Det ska spelas korta lättsamma
matcher tillsammans under trevliga former mot jämnåriga (nivåanpassat). Alla i tennisskolan är
välkomna på denna aktivitet.
De två sommarveckorna på Lägret erbjuds till alla barn och ungdomar som vill spela tennis. Många
anmälningar har inkommit och Ulf och Marcus organiserar.
SommarSmashen, en tävling som riktar sig till alla i tennisskolan ska arrangera i början av sommaren.
Dagen blir den 6/6.

b. Damtennisen (Monica)

Verksamheten rullar på. Det finns nu en vakant plats på lördagstiden. Många är fortsatt intresserade
men har svårt att delta på de tider som erbjuds.

c. Klubbtävlingar (Douglas, Linus)

Nästa tävling att anordna blir ute KM.

d. Seriespelen (Jon)

Seriespelet flyter på.

e. Hemsidan (John och Henrik)

Uppdaterad med de senaste nyheterna.

10.

Övriga frågor
a. MATCHi

Delar av styrelsen hade möte med representant för MATCHi 20/3. Företaget erbjuder smidigt sätt att
boka tennistider online. I systemet finns också möjligheter att hantera juniorträningsgrupper och
andra grupper av medlemmar, kund- och medlemsregister, rapportering till IdrottOnline, fakturering,
anmälningar etc. Med Fortnox skapas automatiskt i bokföring.
Styrelsen ställer sig positiv till erbjudandet. I så fall ska vårt nuvarande system fasas ut. John tar
kontakten vidare med MATCHi för att ta nödvändiga steg för att implementera systemet.
Målsättningen är att göra det enklare och bättre för alla medlemmar som vill boka tider och också att
förenkla administrationen.

b. Planering inför oktober

Sedan tidigare är det bestämt att styrelsen ska åka på planeringshelg i oktober (7-8/10). Det finns
flera delar av klubbens verksamhet som behöver diskuteras och fattas beslut kring. En del rör det
övergripande mål- och strategi-arbetet. Som ett viktigt underlag för detta arbete finns Svenska
Tennisförbundets ”Färdriktning och färdplan”. Detta underlag ska vi läsa igenom till nästa
styrelsemöte och fortsätta bearbeta då. (Diskussionen kan ligga till grund för oktober-helgens
arbete.)
En annan del som behöver uppmärksammas är den ekonomiska. Klubbens ekonomiska situation
kommer drastiskt ändras i och med ny anläggning och ny hyra. Men också nya möjligheter till

inkomster. Vi behöver ta fram modeller för hur prissättning ska ske framöver. Om vi ska olika priser
beroende på hur attraktiv tiden är, hur priserna för framtida abonnemang ska se ut.
Inför oktober-helgen ska vi kanske ta fram olika arbetsgrupper som kan förbereda material inför
diskussioner och beslut.

c. Ombyggnad av entré och ”café”

Tommy har varit i kontakt med arkitekten Björn Greitz. Vi behöver få fram de ritningar som låg till
grunden för hallbygget (hallen invigd 1991.) för att kunna ta fram olika tänkbara alternativ för
ombyggnad. Vilka väggar som går att flytta och vilka som är bärande. När vi tagit ställning till olika
alternativ och valt ett så får vi ansöka om bygglov. Tommy tar vidare kontakt med kommunen för
ritningar och annat.

11.

Avslutning och nästa möte

Mötet avslutas.

Kommande styrelsemöten och fika-ansvar:
23 maj
22 augusti
26 septemer
24 oktober
5 december
9 januari
23 januari
13 februari
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