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Protokoll VTK styrelsemöte 2017-01-24

Styrelsens sammansättning: Tommy Svensson (Ordförande), John Parkinson (Kassör), Henrik Schmidt
(Sekreterare), Karin Ytterström (Kommunikationsansvarig), Marcus Thollin (Ungdomsansvarig),
Filip Sten (Hallutvecklare), Jon Söderblom (Seriespelsansvarig), Douglas Parkinson
(Tävlingskommitté), Linus Amneryd (Tävlingskommitté), Monica Dreijer (Damansvarig)
Närvarande 2017-01-24: Tommy Svensson, John Parkinson, Monica Dreijer, Linus Amneryd, Jon
Söderblom, Douglas Parkinson, Henrik Schmidt och Marcus Thollin.
Frånvarande: Karin Ytterström och Filip Sten

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
a. Enkäten besvarad?

Marcus kollar med Ulf om enkäten är besvarad och inskickad.

5. Post till och från VTK

Inget att rapportera.

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

Inga byggtekniska nyheter sedan förra mötet och tidplanen kvarstår.

b. Hyresdiskussion – Anläggningsbidrag

Tommy och John har börjat räkna på vad klubben kan klara i hyra för den nya anläggningen. Många
faktorer kommer att påverka klubbens framtida ekonomi. Diskussion följde hur vi kan skapa
förutsättningar för en stabil ekonomi. Hyres-samtal ska föras med kommunen.
Vi behöver återigen skjuta fram slutdatum för det anläggningsbidrag som klubben fått från RF.
Tommy avvaktar byggprocessen för att senare i vår ta kontakt med RF.

c. Ny entré – Funktioner (Marcus och John)

Marcus och John redogjorde för ett inledande arbete med ny entré. Fokus för det arbetet var att ta
fram en målbild för den nya entrén, vilka funktioner som den ska rymma samt vilken ”känsla” den ska
förmedla. Ett antal ledord diskuterades. Detta ska ligga till grund för mer rumsliga inredningstekniska
planer.
Frågan om när ombyggnadsarbetet ska starta diskuterades. Antingen så fort som möjligt eller
avvakta till byggarbetet med en andra bana inleds. Fördelar och nackdelar för båda förlagen
diskuterades, men inget definitivt beslut togs i frågan. Som ett första steg ska några klubb-skyltar
köpas in för att pryda entrén.

7. Kommunikation (Karin)
a. Status

Karin var frånvarande på mötet. Ingen status-rapport.

b. Infoblad

Karin hade inför mötet skickat förslag på infoblad som ska gå ut till klubbens medlemmar. Diskussion
om tillägg och vissa dispositionsförändringar. Henrik meddelar Karin om beslutade förändringar.
Infobladet bör gå ut direkt efter att finalerna i KM är färdigspelade, i god tid före årsmötet.

8. Ekonomi (John)

John rapporterade kring den nuvarande ekonomiska situationen. I stort följer den budget.
Diskussion kring framtaget underlag hur klubben ska fakturera för spelare som anmält sig till
tennisträning men som av sjukdom, skada eller annan orsak uteblir. Underlaget gillades och ska
anslås som policy på hemsidan från och med hösten. Alla som anmäler sig ska och få veta vad som
gäller.

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

Tennisskolan har kommit igång igen efter jul- och nyårsuppehåll.
Diskussion kring ett eventuellt klubbinternt seriespel för de äldre juniorerna. Eller annan form av
match-träning. Marcus kollar med Ulf.

b. Damtennisen (Monica)

Damtennisen rullar på enligt plan.

c. Klubbtävlingar (Douglas, Linus)

KM är igång. Något färre anmälda jämfört med förra inne-KM. Finalhelg blir den 4-5 februari.
(Nödvändiga förberedelser är gjorda.) Diskussion om klassindelning. Avvägning mellan uppdelade
klasser, t.ex två juniorklasser, och antalet anmälda. Douglas och Linus tittar vidare och funderar på
uppkomna förslag.

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

Det finns en och annan lucka i seriespelet. Om detta kan vi annonsera i nästa infoblad till
medlemmarna. Annars fortsätter seriespelet som tidigare.

e. Hemsidan (John och Henrik)

Hemsidan uppdaterad.

10.

Inför årsmötet
a. Inbjudan och utskick

Kallelsen till årsmötet ska gå ut till alla medlemmar kring den 20e februari. Tommy samordnar.

b. Verksamhetsberättelsen (arbetsordning och tidtabell)

Verksamhetsberättelsen (VB) är på väg att färdigställas. Diskussion kring olika passager. Henrik håller
ihop processen och skickar en version för granskning i början av februari. VB skrivs på av styrelsen i
samband med nästa styrelsemöte, den 14e februari.
VBn och årsredovisningen ska tillgängliggöras på hemsidan i god tid före årsmötet.

c. Ekonomisk årsredovisning

John håller på att sammanställa årsredovisningen. Den ska därefter på revision för att ligga på
årsmötets bord i mitten den 12e mars.

11.

Övriga frågor
a. Arbetshelg

Styrelsen beslutade om en arbetshelg den 7-8 oktober. Planering och administrativt arbete inför
verksamhetsexpansion står på dagordningen. Planering inför helgen ska göras, men tidpunkten
spikades.

b. Idrottsgalan

Ett gäng glada VTK:are var iväg på Idrottsgalan. Vi hade fått ett gäng biljetter och alla som var där
tyckte det var en trevlig kväll.

12.

Avslutning och nästa möte
a. Kommande styrelsemöten (och fikaansvar)
i. 14 februari 2017 (Karin)

