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Protokoll VTK styrelsemöte 2017-09-26

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 2017-09-26: Douglas Parkinson, Henrik Schmidt, Linus Amneryd, Jon Söderblom (halva
mötet), John Parkinson, Monica Dreijer, Karin Ytterström och Tommy Svensson.
Frånvarande: Marcus Thollin och Jon Söderblom (halva mötet).

1. Mötets öppnande (väkommen Bengt Svensson, SISU)

Tommy (ordf.) öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. Speciellt välkommen till Bengt
Svensson från Stockholmsidrotten.

2. Godkännande av dagordning

Efter några smärre justeringar av dagordningen godkändes denna.

3. Justering av föregående protokoll

Föregående protokoll diskuterades kort. Inga invändningar. Protokollet justerades.

4. Uppföljning av föregående protokoll

De punkter från föregående protokoll som behöver följas upp finns som egna punkter under dagens
möte. (Se nedan.)

5. Post till och från VTK
a. Kansliträff på Tennis Stockholm

Tennis Stockholm bjuder in till Kansliträff den 4/10. Fokus den här gången är kommunikation med
hjälp av webbsidor och sociala medier. Eventuellt deltar Tommy på träffen.

b. Destination Vaxholm

Destination Vaxholm bjuder in sina medlemmar till frukostmöte den 12e oktober. Mer information
kommer.

c. Stockholm Open

Det har kommit ett erbjudande från Stockholm Open till klubben att köpa biljetter till ett reducerat
pris. Vid köp av 10 biljetter eller fler så utgår 15% rabatt. Stockholm Open anordnar också en stor
familjedag på söndagen den 15 oktober och då är det gratis inträde för ALLA.

6. Inför oktober-helgen
a. Bengt Svensson, SISU

Bengt presenterade sig. (Idrottskonsult för förbunds- och föreningsutveckling på Stockholms
Idrottsförbund med erfarenhet av tennisklubbar.) Bengt ska lotsa oss genom arbetet under
kommande planeringshelg. Med avstamp i svensk idrotts gemensamma vision för framtiden (Strategi
2025) och i den färdplan som Svenska Tennisförbundet har tagit fram så ska vi diskutera VTKs
verksamhetsidé och handlingsplan. Bengt presenterade ett upplägg för arbetet och vi enades kring
detta.

b. Praktiska spörsmål

Vi planerar att starta konferensen på lördag den 7 oktober kl 10 (och lördagsavsluta kl 18). Planen för
söndagen är: kl 9-16. Måltider: Lunch lördag: kl: 13-14. Lunch söndag kl 12-13. Adressen till Scandic
Uppsala Nord är: Gamla Uppsalagatan 50, 754 25 Uppsala. Samåkning uppmuntras.

7. Utbyggnaden av tennishallen (Tommy)

Bygget är nu igång. Det betyder att vi kommer ha två inomhus-tennisbanor till våren 2018. Under
vecka 39 börjar entreprenören (Wolfbuilder AB) att sätta upp stängsel runt delar av If-hallen där de
kommer att ha sin arbetsplats. Detta betyder att dagens ”tennis”-parkering kommer att stängas av
och även den entré som vi använder idag. Entrén flyttas till en av nödutgångarna på baksidan.
Dörrhandtaget till nödutgången kommer att ha en knappsats där man knappar in en dörrkod.
Ombyggnaden av café-delen och annat inomhusarbete ska diskuteras längre fram i processen.

8. MATCHi

Erbjudandet – överenskommelsen – kvarstår men vi har inte haft tid att jobba vidare med det här.
Möjligen kan det ingå i den ny-satsning som utbyggd tennishall innebär. Vi tar upp frågan på
planeringshelgen. (Bengt Svensson förordade MATCHi, bland annat för att den är framtagen för
tennisklubbar och har utvecklats med just tennisens behov.) Frågan hänger delvis ihop med om vi ska
använda idrottonline som klubbens hemsida.

9. Utomhusbanan på Lägret

Under 2013 informerade Vaxholms kommun VTK:s styrelse om att det fanns planer på att göra om de
två tennisbanorna på Lägret i Vaxholm till parkeringsplatser. Först gjordes asfaltbanan om till
parkering sommaren 2013 medan grusbanan har fått vara orörd fram tills nu.

Kommunens förslag var initialt att erbjuda klubben nya utomhusbanor på en annan plats och då
svarade VTK:s styrelse att vi hade större behov av en andra inomhusbana. Att båda utomhusbanorna
ska tas bort har således varit känt sedan länge och klubbens medlemmar har tidigare informerats om
detta. I ett informationsbrev som styrelsen skickade till alla medlemmar den 9 april 2013, så skrev
styrelsen: ”Vi har därför initierat en dialog/diskussion med den politiska ledningen i Vaxholm, där
båda parter nu arbetar för att komma fram till en positiv långsiktig lösning, som ger klubbmedlemmar och boende i kommunen utökade möjligheter till tennisspel i framtiden. Vi prioriterar
därför: att tillsammans med kommunen ta fram en finansieringsmodell och skapa realistiska
förutsättningar för en snar utbyggnad av If-hallen med ytterligare en Plexipavebana.”
Styrelsen beslöt under våren 2013 att fortsätta dialogen med Vaxholms kommun om en utbyggnad
av If-hallen som nu har resulterat i att utbyggnaden av If-hallen har startat och VTK får två hard court
tennisbanor inomhus under våren 2018! Detta är något styrelsen är mycket glada över. Det är
givetvis ledsamt att inte ha grusbanan på Lägret, men att välja mellan utomhusbana på annan plats i
Vaxholm eller en andra inomhusbana så är styrelsen eniga om att en andra inomhusbana är ett
mycket bättre val. Styrelsen kommer dock att långsiktigt arbeta med att kunna erbjuda alla
tennismedlemmar utomhusspel igen men då på en annan plats än Lägret någon gång i framtiden.

10.

Kommunikation (Karin)

11.

Ekonomi (John)

Informationsbrev till medlemmarna ska gå ut inom kort. Angelägen information om nybygget och om
situationen på Lägret ska förmedlas.

a. Allmänt

John konstaterade att kostnaderna för vår junior-verksamheten överstiger det som är budgeterat. En
översyn inför kommande säsonger är nödvändig. Prognosen pekar på ett mindre underskott på
helåret, men en del osäkra faktorer kvarstår.

b. Lönerevision för tränarna

Senaste lönerevisionen antogs av styrelsen i november 2014. John föreslår en ny revision. John tar
fram förslag till nästa möte. Förslaget ska tydligt stimulera våra yngre tränare (tränarassistenter) att
går på grundläggande utbildning för tennistränare (TGU1).

12.

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

Fredagsaktiviteten för yngre juniorer har varit väldigt populär. Mini-tennis på fyra-fem banor, med
flertal tränar-assistenter, under Ulfs ledning, har lockat många till tennis-lek och spel.
TennisPanattan för juniorer planeras till helgen v 43 eller v 44.

b. Damtennisen (Monica)

Ganska stor omsättning på damer i träningsgrupperna. (Skador och förhinder.)
Ladies open planeras till söndagen i vecka 45. (12e november)

c. Klubbtävlingar (Douglas, Linus)

I och med utbyggnaden av tennishallen så utgår troligtvis inomhus-KM. Över huvud taget så påverkar
utbyggnaden klubbens olika tävlingar (och andra aktiviteter).
Bilder från utomomhus-KM finns anslagna uppe i hallen.

d. Seriespelen (Jon)

Seriespelen rullar på men även dessa kommer att påverkas av utbyggnaden. Jon följer utvecklingen
och anpassar därefter.

e. Hemsidan (John och Henrik)

Uppdaterad hemsida.

13.

Övriga frågor

14.

Avslutning och nästa möte

Inga övriga frågor.

Tommy avslutar mötet och påminner om planeringshelgen den 7-8 oktober.
Nästkommande möten och fika-ansvar.
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23 januari
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