Vaxholms Tennisklubb
Besöksadress: Petersbergsvägen 3 • Vaxholm
Postadress: Box 92 • 185 22 • Vaxholm
Epost: vaxholmstennisklubb@telia.com
www.vaxholmstennisklubb.se
Bankgironummer: 5745-8036

Protokoll VTK styrelsemöte 2017-08-24
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 2017-08-24: Douglas Parkinson, Henrik Schmidt, Marcus Thollin, Linus Amneryd, Jon
Söderblom och Tommy Svensson.
Frånvarande: John Parkinson, Monica Dreijer och Karin Ytterström

1. Mötets öppnande

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

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Justering av föregående protokoll

Föregående protokoll diskuterades kort. Ingen invändning. Protokollet justerades.

4. Uppföljning av föregående protokoll
a. MATCHi

Punkten tas upp nästa möte.

5. Post till och från VTK

Ingen post att kommentera.

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

Kommunens upphandling för utbyggnaden är nu avslutad och en byggfirma utsedd. (Wolfbuilder AB)
Tidplanen inte fastlagd men vi räknar med att inledande arbeten påbörjas under tidig höst.
Styrelsen vill få till stånd ett möte med byggfirman för att säkra inomhusspel på den befintliga banan
så länge som möjligt. Ett sådant möte kan också klargöra tidtabell och hur abonnenter och andra
aktiviteter påverkas.

b. Ombyggnad av caféet

Ett möte med byggfirman kan också klargöra ombyggnaden av entrén. Detta ligger utanför
upphandlingen men kan möjligen fogas till övrigt byggprojekt. För ombyggnadsplanerna har Tommy
tagit fram ett funktions-underlag och tidigare har John och Marcus skissat på en målsättning för hur
en sådan yta ska upplevas av den besökande.
Möjligen kan byggfirman även ta fram en idé-skiss för utrymmet ovanför omklädningsrummen, där
nu klubb-rummet finns.

c. Utebanan på lägret

Kommunen meddelar i alltmer definitiva termer att utebanan på lägret är hotad. Kommunen vill
expandera befintlig parkering. Ett beslut som styrelsen beklagar. (Lösa diskussioner förs om att
eventuellt upprätta utomhusbanor på annan plats i kommunen.)

7. Inför oktober-helgen

Bengt Svensson från SISU kommer på nästa styrelsemöte för att presentera upplägg för oktoberhelgen. Bengt har fått underlagen som är framtagna för våra olika verksamhetsområden.
Beställningen på Scandic Uppsala Nord är genomförd och bekräftad.

8. Kommunikation (Karin)

Det är viktigt att kommunicera med medlemmarna om hur utbyggnaden påverkar tennis-spelet.
Likaså är det av vikt att få med medlemmarna in i det nya som nu håller på att skapas. Den här
punkten får ägnas uppmärksamhet nästa gång när förhoppningsvis Karin är på plats.

9. Ekonomi (John)

Douglas berättar att han sökt, och fått pengar, för en del av klubbens junior-verksamhet, såsom
sommar-smashen och tennisskolan på Lägret.
Ytterligare diskussion kring ekonomi tas i samband med nästa möte när John förhoppningsvis kan
medverka.

10.

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

Marcus och Ulf redogjorde för tennisskolan. Villkoren är ju ändrade inför den här terminen.
Torsdagstiderna i hallen är borrtagna och ersatta med några timmar på fredag-eftermiddag/kväll.
Fredagarna ska ägnas åt knattespel för de yngsta. En hel del juniorer i klubben är engagerade och Ulf
ska styra upp.
Helg-lägret i Nynäshamn är planerat och klart. 10-12 har anmält intresse. Ulf håller ihop och skickar
ut välkomstbrev till de anmälda.

b. Damtennisen (Monica)

Damtennisen rullar på, meddelar Monica, som dock inte kunde närvara på mötet. Det har skett en
förändring så till vida att onsdagskvällarna har utökats med en timme, men en timme har försvunnit
på måndagarna. Onsdagsträningen sköts av Calle W.

c. Klubbtävlingar (Douglas, Linus)

KM är i full gång. Finalhelgen spelas nu till helgen. Intresset har varit ungefär lika stort som tidigare
omgångar. Junior-singeln spelas lite annorlunda med pol-spel istället för utslagningsspel. Vissa
klasser var tvungna att ställas in pga för få anmälda.

d. Seriespelen (Jon)

Seriespelen är igång. Dubbelserien påbörjas tidigare i år för att möjligen kunna spelas färdigt före
utbyggnaden. Såväl herr- och damserien är också igång. Smärre förändringar, men i stort sett samma
som tidigare terminer, meddelar Jon.

e. Hemsidan (John och Henrik)

Uppdateras i samband med KMs avslutning nu till helgen.

11.

Övriga frågor

12.

Avslutning och nästa möte

Inga övriga frågor.

Mötet avslutas.

Kommande styrelsemöten och fika-ansvar:
- 26 septemer Karin
- 24 oktober John
- 5 december Linus
- 9 januari
Monica
- 23 januari Douglas
- 13 februari Marcus

Vid protokollet:

Justeras:

Henrik Schmidt

Tommy Svensson

Mötessekreterare

Mötesordförande

