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Protokoll VTK styrelsemöte 2016-02-16

Närvarande ledamöter: Tommy Svensson, Monica Dreijer, John Parkinson, Linus Amneryd, Filip Sten,
och Henrik Schmidt
Frånvarande ledamöter: Marcus Thollin, Jon Söderblom och Douglas Parkinson

1. Mötets öppnande

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

2. Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

3. Justering av föregående protokoll

Föregående protokoll justerades och arkivfördes.

4. Uppföljning av föregående protokoll – korta ärenden
a. Ensamkommande flyktingbarn – Något nytt?

Inget nytt att rapportera. John följer utvecklingen och planerar eventuella insatser.

5. Post till och från VTK

Henrik har nu även nyckel till postfacket. Eftersom det oftast rör sig om fakturor och annat till
kassören så tömmer John som regel postboxen. När John är borta töms boxen av Henrik.

6. Utbyggnad av tennishallen (Tommy och Filip)

Ärendet löper nu på enligt plan. Styrelsen följer processen. Bygglovet ska upp i byggnadsnämnden.

7. Ekonomi (John)
a. Swish-betalning

John tittar vidare på en implementering av möjligheten att ta emot Swish-betalning.

b. Bokslut och budget

Genomgång och diskussion kring bokslutet. Ekonomin fortfarande i gott skick. Ändrade villkor för VTK
under kommande verksamhetsår tillför en del osäkerhetsfaktorer. Minskade hyresintäkter från
skolan och utbyggnaden av tennishallen. John redovisade en budget för nästa verksamhetsår som
möjligen kommer att behöva justeras pga av omständigheterna.

c. Revision

Revisionen gjord utan anmärkning.

d. Kontroll uppgifter

Alla kontrolluppgifter för arvoderade tränare inskickat.

8. SISU´s roll vid utveckling av vår framtida verksamhet

I och med utbyggnaden (och andra faktorer) behöver verksamheten skalas upp och förändras. SISU
Idrottsutbildarna finns att tillgå och styrelsen jobbar på att få hit någon därifrån för diskussioner.

9. Klubbens 80 års firande

Frågan diskuterades med bordlades till kommande styrelsemöten. Vi kanske skulle behöva en
klubbmästare i klubben som kunde ansvara för firandet och andra sociala aktiviteter i klubbens regi.

10.

Ny hemsida

11.

Uppföljning/Planering

Kort diskussion om VTK istället för nuvarande lösning ska gå över till IdrottOnline. Frågan tas upp
igen under kommande styrelsemöten.

a. Tennisskolan (Marcus)

Ingen rapport. (Marcus frånvarande.)

b. Damtennisen (Monica)

Kommentar: kanske ska Jon ta hand om damserien också.

c. Klubbtävlingar (Douglas, Linus)

KM gick i huvudsak bra. Dock en del WO.

d. Seriespelet, inkl. mixed-serien (Jon)

Ingen rapport. (Jon frånvarande.)

e. Hemsidan (John och Henrik)

Hemsidan uppdaterad.

12.

Årsmötet

Alla årsmöteshandlingar gicks igenom. Verksamhetsberättelsen skrevs under. Tommy har gjort ett
utskick till klubbens alla medlemmar. I utskick finns förutom inbjudan till och dagordning för
årsmötet även ett följebrev. Verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen läggs upp på hemsidan.
Praktska förberedelser (mat och dryck) diskuterades.

13.

Övriga frågor

14.

Avslutning och nästa möte

Vi behöver snart påbörja en annonsering av de lediga tider som frigörs när skolan inte längre ska
nyttja tennishallen på dagtid. En arbetsgrupp kan tillsättas för detta ändamål som också får i uppgift
att kartlägga timkostander för abonnemang på andra klubbar och se över vår prisbild.

Tommy avslutade mötet och verksamhetsåret. Nästa gång ses vi vid årsmötet.
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