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Protokoll VTK styrelsemöte 2020-02-11

Styrelsens sammansättning: John Parkinson (Ordförande), Claes Hedin (Kassör), Henrik Schmidt
(Sekreterare), Marcus Thollin (Sponsringsansvarig), Linus Amneryd (Gruppspels- och
tävlingsansvarig), Douglas Parkinson (Gruppspels- och tävlingsansvarig), Katja Ruud (Damansvarig).
Närvarande 2020-02-11: John Parkinson, Claes Hedin, Douglas Parkinson, Linus Amneryd, Claes
Hedin, Douglas Parkinson och Henrik Schmidt
Adjungerade: Ulf Persson, Fredrik Odevall, Peter Jansson och Lena Hesselberg.
Frånvarande: Marcus Thollin och Katja Ruud

1. Mötets öppnande

John (ordf.) öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Speciellt välkommen hälsades Lena
Hesselberg, som vi hoppas kan bli ordinarie styrelsemedlem i och med årsmötet.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Justering av föregående protokoll

Protokoll från föregående möte justerades.

4. Post till och från VTK

Tennis Stockholm bjuder in till årsmöte den 26 mars i Kungliga tennishallen. John kommer att
representera VTK.
Vi behöver avböja kommunens inbjudan om att delta i en ”sportdag” under sportlovet. Tyvärr kan vi
inte få loss tränare/ansvariga för en sådan aktivitet.

5. Tennishallen

Inredningsgruppen har lyckats köpa in ett stort bord, stora mattor och sittkuddar till klubben till ett
mycket billigt pris. John refererade till en diskussion med inredningsgruppen och vad som är på gång.
(*Sist i det här protokollet finns de punkter som inredningsdiskussionen har gällt.)

John genomförde en auktion under söndag den 9 februari för de möbler och lampor som ska ersättas
med nya. Inte så stor uppslutning. Vi sålde några lampor, men inte så mycket mer. Möjligen kan de
kvarvarande möblerna läggas upp på blocket.

6. Ekonomi
a. Status – Abonnemang, medlemmar, fakturor (Claes)

Claes rapporterade om läget för utgående fakturor. Efter ett visst korrigeringsarbete ska nu alla vara
ute. Även fakturorna till våra sponsorer är ute. (De nya sponsorernas logga ska upp på hemsidan,
men vi väntar fortfarande på ”original” från våra sponsorer.)
Diskussion om att också upprätta ett fem-timmars klippkort. (Varje MATCHi-transaktion genererar
kostnader för klubben.)

b. Presentera årsredovisningen (John)

John hade inför mötet skickat ut årsredovisningen. Han kommenterade redovisningen som därefter
skrevs under av närvarande styrelsemedlemmar. Årets resultat slutade på minus (minus ca 70 tkr),
vilket är något mindre än budgeterat. På det hela taget är klubbens ekonomi stabil. Årsredovisningen
ska kopieras i ett antal några exemplar för årsmötet.

7. Status/Planering – Olika verksamhetsområden
a. Juniorskolan – Tennisträning för VT 2020 (Ulf/Fredrik)

Ulf rapporterade från junior-verksamheten. Allt rullar på. Vissa förändringar i vissa träningsgrupper,
men i stort fortsätter det som i höstas. Ulf sammanställer och skickar in ansökan om aktivitetsbidrag,
senast 25/2. Träningen är inställd under vårterminens lov; sport- och påsklov (v9 och v16). Claes
ledigförklarar tiderna under loven.
En onsdags-tid kommer att frigöras (uppsagt abonnemang) och den tiden kan och bör inkluderas i
tennisskolans verksamhet. Claes bokar den efter att abonnemanget löpt ut.
Fredrik ska arrangera något för de yngre spelarna under sportlovet. Inbjudan på väg ut.
Calle borta ett antal veckor från tränarrollen, men ersätts av Jakob Nilsson.

b. Damtennisen – tennisträning för VT 2020 (Katja)

Katja inte närvarande på mötet, men rapporterade före mötet att verksamheten flyter på. En
aktivitet med inbjuden föreläsare i mental träning är under planering. Det finns en preliminär
bokning. John kontaktar Katja och sammanställer en intresseanmälan till klubbens medlemmar.
Utgångspunkten för arrangemanget är att kostnaderna täcks av anmälningsavgifterna. Klubben kan
eventuellt stå för fika.

c. Klubbtävlingar (Douglas/Linus)

Linus och Douglas rapporterade från ett lyckat KM. Speciellt roligt med så många deltagare i juniorklasserna. Eftersom deltagarantantalet ökar så diskuterades om vi nästa gång skulle ta två helger i
anspråk. Men en variant är att använda de avsatta tiderna för ”match-spel” på lördagen och använda
påföljande söndag för KM. Men avsluta med finaler på lördagen helgen efter. (Och kanske ha en

KM/Klubb-fest i samband med lördagsavslutet.) Diskussion vilken/vilka veckor som passar bäst för
KM. Linus och Douglas funderar vidare och kommer med förslag.

d. Gruppspel (Douglas, Linus)

Skärgårdsserien, som nu är blandad, innehållandes både damer och herrar, rullar på och många har
sagt uppskattande ord om det nya upplägget.
Dubbelseriens finalspel ska bokas in och bjudas in till. Det blir final-spel under vecka 17 eller 18.
Påminnelse om betalning ska gå ut.

e. Seriespel i Sv TF serien (Douglas, Linus)

Damlaget har tre hemmamatcher nu under mars månad. Detta ska annonseras på hemsidan.

f. Sponsring (Marcus)
Marcus inte närvarande på mötet. Men det konstaterades att skylten från vår senaste sponsor, Futur
Pension, är uppsatt. Faktura skickad.
Under den här punkten meddelade John att Marcus slutar i styrelsen i och med årsmötet. Diskussion
om ersättare följde. Några namn kom ut och ska tillfrågas.

8. Information till klubbmedlemmar
g. Hemsidan (Henrik/John/Peter)

Peter har med hjälp av Stellan fixat så att det nu finns en flik för dam-verksamheten på hemsidan.
Kort diskussion om framtida lösningar.

9. Övriga frågor
a. Begränsat registerutdrag från alla ungdomstränare

Ulf har samlat in uttag från samtliga. Ulf förvarar. Giltighetstiden är ett år, så att vi får snart samla in
dessa uppgifter igen.

b. Inköp av bollmaskin
Beslut om inköp av bollmaskin. Fredrik ombesörjer inköpet. Budget på 25 tkr. Möjligen kan man boka
den via MATCHi och då få en kod till ett kombinationslås i retur. Claes undersöker.

c. Hantering av abonnemangstider som ledigförklarats

Claes rapporterar om gällande lösning vad gäller abonnemangstider som ledigförklarats. Det finns
medlemmar som fått sina tillgodo-timmar strukna från kontot. Claes kollar.

d. Sista granskning all dokumentation till årsmötet

Henrik hade inför mötet skickat ut den senaste versionen av VB:n. John har skickat ut VP:n och
budget. Budgeten gicks igenom. Det finns även under 2020 speciella satsningar vilket gör att vi
beräknas gå med litet underskott även det här året.
Alla dessa dokument gicks igenom och vissa justeringar gjordes.

När alla dokument är signerade och upplagda på hemsidan går kallelsen ut via epost. Henrik
meddelar John när allt är klart.

e. Planering inför årsmötet

John beställer 20-bitars smörgåstårta från Annes. Peter och Henrik köper dryck. Vi träffas alla en
stund före mötet och ställer iordning.

f. Kostnader för tävlingsverksamhet

Linus och Douglas rapporterade i stora drag hur ekonomin landade för inomhus KM. Dylika tävlingar
går med en viss förlust. Det framfördes förslag på att höja avgiften försiktigt och titta på vad vi ska
köpa in för priser till final-spelare. Möjligen vore det bättre med vandringspris där segrarens namn
graverades in. Linus och Douglas tar idéerna och förslagen visare och återkommer.

g. Swish-betalningar

Alla inbetalningar som kommer via swish hamnar på samma konto eftersom det är svårt att skilja ut
det ena från det andra. Diskussion om lämpliga lösningar.

h. Felanmälningar i hallen

Det har återigen regnat in i hallen och bildat pölar och därefter fläckar. Tommy har felanmält och
kommunen tittar på problemet. (Det är Redab som ansvarar för detta. Då det gäller nya delen av
tennishallen så jobbar även Wolfbuilder med problemen.) Dessutom har vi framfört önskemål om att
ha något mjukt material bakom det längsgående gröna skynket. Tommy följer upp.

i. Övriga frågor

Diskussion kring om vi kan bli synligare i lokal media. Dels kring betalda annonser men också via
reportage av olika slag.
Både Pannattan och (eventuellt) en Generationsdubbel är under planering.
Peter följer upp parkeringsproblematiken.
Idé om att erbjuda medlemmar att sponsra klubben och få plaketter uppsatta i hallen.

10.

Avslutning och nästa möte

John avslutade mötet. Nästa gång vi ses är vid årsmötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Henrik Schmidt
Mötessekreterare

John Parkinson
Mötesordförande

*Not om inredningsgruppens arbete, fas 2. Styrelsen har avsatt 100 000 kr för att fräscha till
korridoren och klubbrummet. Rent formellt är det årsmötet som godkänner budgeten den 15 mars

•

•

•
•
•
•
•

Korridoren:
o Ta bort de anslagstavlor som finns idag och köpa en ny större som täcker fönstret
mot innebandyns rum (behöver vi informera innebandyn?)
o Spackla igen hålen efter skruvarna som höll uppe de gamla anslagstavlorna och måla
över. Eventuellt så målar vi bara där det behövs eller så målar vi om hela
korridorsväggen upp till den gula väggen (denna del är inte så hög och
förhoppningen är att styrelsen/medlemmar kan göra detta arbete själva – John kollar
upp detta)
o Trappen upp til klubbrummet görs ”mindre” genom att ta bort dörren, det höga sidostaketet och taket (vi sparar dörren med karmen tillsvidare)
o Trappan målas och eventuellt så läggs nya steg in
o Byta ut innedörrarna. Hur många beror på kostnaden? Dörren till handikapp
toaletten är värst. John har pratat med kommunen ifall de kan stå för detta, men det
lät tveksamt.
o Nya bord eller om möjligt att lackera om dem – vi behåller de stolar vi har (?) – idag
mer bord än stolar
o En myshöra med matta och sittsäckar i slutet av korridoren där barn kan vara
medans andra spelar tennis
Klubbrummet:
o Alla dagens möbler säljer/skänker vi (John kollar upp hur vi smidigast gör detta)
o Inredningsgruppen har köpt riktigt bra saker billigt! Detta är ett nytt kontorsbord,
mattor och fatboys (stora kuddar man sitter på)
o Nya stolar köps in till kontorsbordet
o Man planerar att köpa in två motionscyklar för att medlemmar ska kunna värma upp
innan tennisen. Dessa ska vara rubusta och stabila utan en massa finesser/program.
o Matta på golvet för att stretcha, yoga med mera innan/efter tennisen (lätta att torka
av ifall man är svettig)
o Den upphöjda nivån längst in ska delas upp i områden; matta läggs ut och placera ut
kuddar och eluttag så att man kan sitta där i olika grupper och prata/jobba
o Eventuellt måla om allt (men detta får en målare göra då högt, men detta beror på
vad budgeten tillåter)
o Sätta upp en fototapet på en av kortsidorna för att få mer liv i klubbrummet
Ett tag pratades det om att sätta dit ett innertak för att få en mer mysig miljö, men detta är
antagligen för svårt och dyrt
Planen nu är att sätta upp ett antal stora rislampor som hänger ner
Eventuellt en smal bordskiva utefter räcket mot tennisbanorna som man kan sitta och jobba
vid och samtidigt se tennisen som spelas på banorna
Köpa in ett pingisbord om det får plats
Eljobb: förutom fler eluttag så ska vi kolla om man kan få belysning att styras så att den tänds
automatiskt när någon kommer in i hallen eller går upp till klubbrumet

