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Protokoll VTK styrelsemöte 2018-01-09

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 2018-01-09: Douglas Parkinson, Linus Amneryd, John Parkinson, Monica Dreijer, Tommy
Svensson, Henrik Schmidt, Marcus Thollin och Jon Söderblom. Också närvarande klubbtränaren Ulf
Persson.
Frånvarande: 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

Protokollet kommer att justeras vid nästa möte.

4. Uppföljning av föregående protokoll – separata punkter nedan

Uppföljning av förra mötets diskussioner sker under separata punkter. Se nedan.

5. Post till och från VTK

En faktura för våren har kommit från kommunen, men den ska bestridas. Fakturor ska ut angående
fredagstennisen. John tar hand om båda ärendena. Annars inget att kommentera.

6. Utbyggnaden av tennishallen (Tommy)

Bygget löper på. Det finns indikationer på att det ligger lite efter tidtabell. Tommy ska besöka ett
byggmöte och då få mer information om tidplanen.
Styrelsen diskuterade olika alternativ på underlag. Ulf kollar med andra klubbar vad gäller
beläggning. John tar en kontakt med Svedborg tennis & sportgolv AB för alternativa lösningar.

7. Disposition av tider

Ett framtaget underlag diskuterades. Prioritet för att tennisskolan ska få attraktiva tider. Dessutom
ska damtennisen ha fasta tider på båda banorna. Runt det ska det läggas annan vuxenträning,
möjligheter till seriespel och bra tider för medlemmar att abonnera.
Förslaget justerades. Ytterligare förändringar ska inte uteslutas men grundschemat är i princip lagt.
Senare under våren ska medlemmarna kontaktas för de nya möjligheter som hallutbyggnaden
innebär.

8. Kafeterian

En ny skiss är presenterad för Wolfbuider AB och de ska inkomma med en offert.

9. Utomhusbanan

Inga nyheter.

10.

MATCHi

11.

Årsmötet

12.

Kommunikation (Karin)

13.

Ekonomi (John)

För att alla i styrelsen ska bli bekanta med systemet så bjuder Tommy in Lena Kubicska från
Stockholm Tennis och Mattias Lundström från MATCHi.

Henrik presenterade förslag på arbetet fram mot årsmötet. Även så en tidtabell. Alla skriver olika
delar i årsberättelsen. Detta första utkast diskuteras på nästa styrelsemöte.

Karin inte närvarande. Henrik tar fram utkast till medlemsutskick och ”bollar” detta med Karin.

John presenterade preliminära bokslutssiffror för 2017. Det ser ut som att klubben hamnar på ett
visst överskott för verksamhetsåret.
John presenterade även ett första utkast på budget för 2018. Många osäkra faktorer i och med
hallutbyggnaden (faktiska byggkostander, ökade hyreskostander men också förutsättningar för högre
intäkter.)

14.

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

Fredagsträningen återupptas den 12/1. Den fortsätter under hela vårterminen. Tanken är att hallen
ska hyras vidare även under kommande terminer för att den lämpar sig bra för spel för de allra
minsta juniorerna.

Utbytet med Nynäshamns TK planeras. Ett tjugotal VTK:are åker för en heldag av tennisspel på olika
nivåer.

b. Damtennisen (Monica)

Planering med sikte på höstterminen 2018.
Inget nytt.

c. Klubbtävlingar (Douglas, Linus)
d. Seriespelen (Jon)

En del seriespel är avslutade i och med juluppehållet. Dubbelserien är pausad.

e. Hemsidan (John och Henrik)

Uppdaterad.

15.

Övriga frågor

16.

Avslutning och nästa möte

De kommande mötena och eventuellt även årsmötet hålls i konferensrummet uppe på Campus.

Tommy avslutade mötet.
23 januari
13 februari

Douglas
Marcus

