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Protokoll VTK styrelsemöte 2017-12-05

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 2017-12-05: Douglas Parkinson, Karin Ytterström, Linus Amneryd, John Parkinson,
Monica Dreijer, Tommy Svensson och Ulf Persson (första 30 minuterna)
Frånvarande: Henrik Schmidt, Marcus Thollin och Jon Söderblom.

1. Mötets öppnande

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

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Justering av föregående protokoll

Protokollet kommer att justeras vid nästa möte.

4. Planering av tennisskolan våren 2018

Ulf var med på mötet och han presenterade två tennisaktiviteter under våren för att erbjuda barn
och ungdomar i tennisskolan möjligheten att spela tennis då tennishallen är stängd:
1) Ha ett utbyte med Nynäshamns TK. Olika åldrar (barn till seniorer) ska få möjlighet att spela
matcher mot person i Näsbyparks TK. Planen är att arrangera detta en lördag i slutet av
januari. Ulf återkommer förhoppningsvis inom en vecka med mer detaljerad information.
2) Under hösten har vi haft tennis för de yngsta i nya sporthallen, vilket för övrigt har varit en
succé! Tanken är att erbjuda även några av de äldre att träna tennis i nya sporthallen under
våren. Vi kommer inte ta betalt för att vara med på denna tennisträning. Ulf kontaktar Hans
Larsson på kommunen för att boka tiden k 19-20.
Styrelsen tyckte borde dessa förslag lät mycket bra.

5. Uppföljning av föregående protokoll
a. Utomhusbanan

Inget nytt, men Tommy ska dubbelkolla med kommunen om de har någon ny information om
grusbanan kommer bli parkering till sommaren 2018 i alla fall (har varit en entreprenör och mätt
området runt grusbanan).

b. MATCHi

Matchi är förknippat med andra system och webbplatser. Därför vore det bra att få kontakt med
Lena Kubicska på Stockholms tennisförbund för att få en genomgång av olika system och hur de kan
haka i varandra. Ulf kollar också med GLTK (i Göteborg) hur de använder systemet för att få maximal
nytta av det.
John har varit i kontakt med Matchi och de tycker att det är ett bra tillfälle att byta system då
tennishallen är avstängd. Klubben bör installera Fortnox omgående så att alla fakturor för 2018 görs i
Fortnox.
VTK har även sagt upp Commoudus. Vi har tre månaders uppsägningstid, så vi får betala licenserna
fram till den sista februari.

6. Post till och från VTK

Inget att rapportera.

7. Utbyggnaden av tennishallen (Tommy)

Markarbetet pågår fortfarande utanför If-hallen. Wolfsbuilder har meddelat att vi får fortsätta med
tennis i hallen fram t.o.m. trettonhelgen (till den 7 januari).
Något vi pratade en hel del om var att vi måste enas och besluta hur tennistimmarna ska fördelas till
hösten 2018. Detta har diskuterats vid fler tillfällen, men på nästa möte (alternativt om vi har ett
separat möte om enbart detta) så bestämmer vi hur tiderna ska fördelas:
-

Ulf/Marcus: hur många tennistimmar kommer vi ha för barn och ungdomstennis i tennishallen?
Monica: hur många tennistimmar kommer vi ha för vuxna (damer) i tennishallen?
Jon: Vill vi ha fasta tider för det interna gruppspelat. Om ja, hur hanterar vi det?
Linus/Douglas: Klubben vill vara med i seriespel, men hur många lag kan vi klara av till hösten?
Hur mycket tider behöver vi för detta?
Fundera gärna på vilka tennistider som skulle passa de olika aktiviteterna.

8. Kafeterian
Vi ber Wolfsbuilder att ge oss en offert på den ritning de har tagit fram för kafeterian. I offerten så
ska t ex följande ingå:
- rivning av befintlig vägg och bardisk
- ta bort fönster och kiosklucka och ersätt med vägg
- beställa och sätta upp köksskåp
- beställa och installera vitvaror
Det som vi vill att de ska inkludera i offerten är en rörlig ”köksö” (bardisk).

9. Kommunikation (Karin)

Karin funderar på ett utskick till alla medlemmar innan julen.

10.

Ekonomi (John)

11.

Status/Planering – Olika verksamhetsområden

Kort status-genomgång. Alla fakturor är utskickade, men det är några få som inte betalt än. John
skickar ut en påminnelse. Klubben kommer att göra ett plus resultat i år.

Inget nytt

a. Tennisskolan (Marcus)
b. Damtennisen (Monica)

Träningen har gott bra under senare delen av hösten och inga avhopp.

c. Klubbtävlingar (Douglas, Linus)

Inne-KM blir eventuellt under hösten 2018 istället för nu i vår. Ska vi planera någon ”extra” tävling då
vi öppnar upp tennishallen i vår då vi har två fräscha tennisbanor.
Inget nytt

d. Seriespelen (Jon)
e. Hemsidan (John och Henrik)

Uppdaterad.

12.

Övriga frågor

13.

Avslutning och nästa möte

Julbord för styrelsen, revisorerna och valberedningen onsdag den 6 december.

9 januari
23 januari
13 februari
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John Parkinson
Mötessekreterare

Tommy Svensson
Mötesordförande

