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Protokoll VTK styrelsemöte 2017-02-14

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 2017-02-14: John Parkinson, Monica Dreijer, Linus Amneryd, Henrik Schmidt, Marcus
Thollin, Karin Ytterström och Filip Sten.
Frånvarande: Tommy Svensson, Jon Söderblom och Douglas Parkinson

1. Mötets öppnande

John valdes till mötets ordförande i Tommys frånvaro. John öppnade mötet och hälsade de
närvarande välkomna.

2. Godkännande av dagordning

Några övriga punkter lades till dagordningen. Därefter godkändes dagordningen.

3. Justering av föregående protokoll

Föregående protokoll diskuterades kort. Ingen invändning. Protokollet justeras när Tommy är
tillbaka.

4. Uppföljning av föregående protokoll
a. Enkäten besvarad?

Enkäten besvarad och inskickad.

b. Klubb-skyltar till entrén?

Stort utbud av skyltar. Diskussion om material och placering. John kollar vidare på plåtskyltar i första
hand. John tar fram ett förslag.

c. Har alla bokat in arbetshelgen?

Alla i styrelsen har bokat in helgen i oktober. (7-8/10). Önskemål om att åka på lördagen och komma
hem på söndagen. (En övernattning.) Innehåll och upplägg för arbetshelgen bör planeras. Nya
styrelsen får inleda det här arbetet.

5. Post till och från VTK

Epost från en medlem har inkommit med undran över parkeringen. Det finns en del skyltar som säger
lite olika saker. Dessutom står en container kvar på parkeringen. Styrelsen har besvarat frågeställaren
men Tommy kan kolla upp med kommunen vad som gäller. Henrik frågar Tommy.
En förfrågan till klubben från Destination Vaxholm angående påsk-aktiviteter. Men VTK avböjer
medverkan.

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

Inga nyheter att rapportera.

b. Hyresdiskussion

Inga formella hyresförhandlingar har inletts. Men några inledande kontakter är tagna i frågan. En
vital aspekt av klubbens framtida ekonomi. Vi gör beräkningar för att vara beredda när
förhandlingarna inleds.

7. Kommunikation (Karin)
a. Infoblad

Ett infoblad har distribuerats till alla medlemmar innehållandes information om: senaste nytt om
utbyggnaden, inbjudan till årsmötet, om nya möjligheter till abonnemang, seriespel, vuxenträning, de
nyss avslutade klubbmästerskapen samt en inbjudan att följa med klubben till Kings of Tennis.
Kings of Tennis arrangeras den 8-10 mars. Medlemmarna erbjuds en av klubben subventionerad
biljett. Ordinarie pris är 695 kr men klubben står för halva kostnaden. Klubben erbjuder max 30
platser. (Beroende på gensvar så planeras ett påminnelse-utskick om Kings of Tennis kring 20
februari.)

b. Årsmötet

Inbjudan till årsmötet skickas ut. Se separat punkt.

8. Ekonomi (John)

John redovisar status för klubbens ekonomi. Fakturor rörande abonnemang och tennisträning är på
väg att skickas ut.
Allt inför årsmötet är klart.

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

Marcus och Ulf har undersökt intresset bland barn och ungdomar att spela på onsdagstiden (15-17)
men utan att få napp. (Svårt med skolscheman och logistik.) Istället går Ulf och Marcus vidare med

ett arrangemang på lördag/söndag eftermiddagar där barnen/ungdomarna inbjuds för lite
matchtennis och annat. Styrelsen gillar förslaget.
Tränarfrågan diskuterades. De som kontaktar styrelsen för eventuella tränaruppdrag uppmuntras. De
kan erbjudas utbildning på klubbens bekostnad. Speciellt vill styrelsen uppmuntra tjejer/kvinnor att
ta på sig tränaruppdrag. Styrelsen tror att tjej-tennisen på barn- och ungdomssidan skulle gagnas av
en kvinnlig tränare. Nya kontakter tas och gamla hålls vid liv.

b. Damtennisen (Monica)

Inte längre så lång kö. I vissa fall finns platser kvar. Verksamheten rullar i huvudsak enligt plan.

c. Klubbtävlingar (Douglas, Linus)

KM avslutades den gångna helgen. Stort publikt intresse under finalhelgen. De sista
tävlingsavgifterna är på väg in. I stort ytterligare ett lyckat klubbmästerskap.
Diskussion kring nya klasser inom ramen för KM. Vi diskuterade en veteran-klass och eventuellt skilda
damklasser (A och B). Diskussionen tas upp igen inför nästa KM.

d. Seriespelen (Jon)

Seriespelet flyter på. Det finns plats för fler att vara med i något av klubbens seriespel. Utöver
givande tennisträning bidrar till ju också till social samvaro.

e. Hemsidan (John och Henrik)

Uppdaterad med senaste kring årsmötet, KM och Kings of Tennis.

10.

Inför årsmötet
a. Inbjudan och utskick

Inbjudan går ut till alla medlemmar med vanlig postgång innehållandes dagordning och
verksamhetsplan. I utskicket hänvisas medlemmar till hemsidan för dela verksamhetsberättelsen.
Diskussion om huruvida vi i framtiden kan skicka inbjudan per epost istället. Inget beslut.

b. Verksamhetsberättelsen

Verksamhetsberättelsen är påskriven och publicerad på hemsidan.

c. Ekonomisk årsredovisning

Underlaget för årsredovinsingen är klar. Budget tas fram till årsmötet.

d. Motioner

I de fall motioner inkommer ska styrelsen ta fram ett svar. Motionen och styrelsens svar presenteras
för årsmötet. Beslut tas då.

11.

Övriga frågor
a. Kings of Tennis

Hittills 16 anmälda. Påminnelse går ut. John håller i detta.

b. Ansökan om pengar

Filip föreslår att detta kan bli en stående punkt på kommande styrelsemöten. Ansökan till RF (och
andra) kan göras kontinuerligt för specifika satsningar. Vi bör hela tiden hålla koll på detta och ha
någon som ansvarar för detta. Nästa verksamhetsårs styrelse får följa upp den här punkten.

c. Rabatt i tennisbutiken i Djursholm

Tennisshopen, som ligget i anslutning till tennishallen i Djursholm, erbjuder VTKs medlemmar rabatt.
Exakt hur stor och hur detta ska kommuniceras till medlemmarna ska utredas vidare. Marcus tar
kontakt.
Detta förde oss till diskussionen om medlemskort. Möjligen kan vi undersöka om passerkortet till
hallen även kan utgöra medlemskort, men VTKs logga. Eller om det finns andra möjligheter att visa
upp att man är medlem i VTK.

d. Filip slutar

Styrelsen konstaterar att Filip slutar i och med årsmötet. Styrelsen tackar Filip för stort och viktigt
styrelse- och klubbarbete.

12.

Avslutning och nästa möte

Mötet avslutas. Nästa gång vi ses är vid årsmötet den 12 mars klockan 15.00.

Vid protokollet:

Justeras:

Henrik Schmidt

John Parkinson

Mötessekreterare

Mötesordförande

