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Protokoll VTK styrelsemöte 2020-04-21

Styrelsens sammansättning: Ordförande: John Parkinson, Vice ordförande och Damansvarig: Katja
Ruud, Kassör: Lena Hesselberg, Sekreterare: Henrik Schmidt, Gruppspels- och tävlingsansvariga: Linus
Amneryd, Douglas Parkinson, Ungdomsansvarig: Fredrik Odevall, Kommunikationsansvarig: Peter
Jansson
Närvarande 2020-04-21: John Parkinson, Katja Ruud, Lena Hesselberg, Henrik Schmidt, Linus
Amneryd, Douglas Parkinson, Katja Ruud, Fredrik Odevall, Peter Jansson
Adjungerade: Ulf Persson – Inte närvarande

1. Mötets öppnande

John öppnande mötet och hälsa alla välkomna.

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

3. Justering av föregående protokoll

Föregående protokoll kommenterades. Kommer att formellt justeras när vi ses igen.

4. Post till och från VTK

Ingen post att kommentera/diskutera.

5. Tennishallen

Inredningsgruppens arbete med kafeteria (fas 2) ligger på is på grund av coronan. Ytterligare en ”fatboy” har införskaffats till hörnan.

6. Ekonomi
A. Status - Abonnemang, medlemmar, fakturor (Lena)
Tre som har sagt upp sitt abonnemang än. Sista dagen är sista april för uppsägning så det kan
fortfarande komma ytterligare någon uppsägning. Alla tidigare utskickade fakturor, med passerat
förfallodatum, har följts upp och åtgärdats. Nu är endaste fyra kvar på förfallolistan. Årets fakturor
till klubbens sponsorer har också gått ut.

Vi kan konstatera att antalet medlemmar har sjunkit något. Men det brukar tillkomma några under
andra hälften av året.
Också värt att notera och uppmärksamma: det kom ett fejkat mail från John till Lena om en
internationell betalning. John undersöker genom att kontakta lämplig IT-support.

B. Presentera resultatrapport (John).
John hade inför mötet skickat ut en aktuell resultatrapport. Än så länge ligger vi bra till. Hyran betald
för första halv-året. Vi säljer fler strö-tider nu jämfört med tidigare. Troligtvis en effekt av att många
tvingas arbeta hemifrån p.g.a coronan.
Det ser ut som att vi kommer ha en del plus på kontot efter vårterminen. Återstår sedan en del
ganska stora engångskostnader, såsom inredning, städning etc.

7. Status/Planering - Olika verksamhetsområden
A. Juniorskolan – tennisträning för VT 2020 (Ulf/Fredrik)
Ulf kan inte vara med på dessa digitala distans-möten. Han tränar fram till sju och beger sig därefter
hemåt. Ulf har låtit meddela att det inte blir någon stor avslutning av tennisskolan i vår. Sista
träningsveckan inomhus är i vecka 20, som slutar med fredagen den 15 maj. Istället för avslutning
gäller ordinarie träningstider sista veckan där Ulf och de andra tränarna planerar diverse aktiviteter.
Diskussion kring tränarfrågan till hösten. Calle har sökt utbildning och kan behöva ersättas. Styrelsen
tillsammans med Ulf undersöker tänkbara alternativ.
Tyvärr har vi behövts ställa in en del planerade aktiviteter på grund av corona-tider. Möjligen kan det
arrangeras någon aktivitet längre fram i vår/försommarn, på utebanan.
Ulf meddelar också att Sommar-tennis kommer att erbjudas under vecka 25 och/eller 26. Då erbjuds
intensiv tennisträning under 4 dagar för juniorer födda 2003-2013. Träningen kommer att ske i
Vaxholms tennishall alternativt på grusbanan utomhus. Det ges företräde till de elever som är
inskrivna i tennisskolan. Anmälan görs till Ulf Persson på mailadress: vaxholmtennis@hotmail.com.
Nynäshamnslägret planerat till augusti.
Vi diskuterade också kring den rookie-serien för barn, som man kan anmäla sig. Ska vara blandat lag
med tjejer och killar.

B. Damtennisen – tennisträning för VT 2020 (Katja)
Vladde vill träffa John/Katja för att diskutera ytterligare träningstimmar. Katja skickar ut epost till alla
som deltar i dam-tennis-träningen med fråga om och möjlighet till åter-anmälning inför hösten. Det
är bra att redan, inom kort, inventera intresset. Det finns damer som inte har varit med hittills som
vill in.
Diskussion kring koordinering vad gäller tränar-frågan. Vi behöver också gå igenom de tider som
ställs till olika verksamheters förfogande. Går det hitta mer optimal planering med hänsyn tagen till
tränare och intresse?
Katja meddelar att den planerade mentalträningen senareläggs till hösten.

C. Klubbtävlingar, gruppspel, seriespel (Douglas, Linus)
Dubbelseriens finalkväll är senarelagd till 17e september. Då behöver vi ”lånna” några
abonnemangstider. I övrigt så rullar gruppspelet på.

Lag till seriespel i Sv TF serie görs 15 maj. Ulf håller i det. Douglas och Linus specificerar vad som
ingår; rättigheter/skyldigheter om man är med i ett lag. Epost till alla som ska delta ska skickas ut.

D. Sponsring – hur jobbar vi med detta framåt?
Mäklarhuset har visat intresse men det ligger också lite på is på grund av Cororna-tider.

8. Information till klubbmedlemmar
A. Hemsidan.
Svenska lag har en webblösning. Det har också Idrott-online, som är RF:s webbsida. Det är gratis för
föreningarna. Vi i VTK har redan en sida där: https://idrottonline.se/VaxholmsTK
På denna befintliga sida kan vi börja lägga in saker. Idrott-online kan, mot betalning, hjälpa oss att
lytta över material från nuvarande sida till ny. (300 kr/timme). Som det är nu är det tre
administratörer för sidan; Ulf, Tommy och Filip Sten. Vi behöver ändra dessa till Ulf, som behöver
tillgång till sidan för att rapportera kring LOK-stödet. Tommy behåller också sin roll. Peter ersätter
Filip. Så nya administratörer blir Ulf Persson, Tommy Svensson och Peter Jansson.
Information har gått ut till alla medlemmar om att grusbanan är öppen. Rekordtidig öppning.
Diskussion om man kan lägga upp grusbanan i MATCHi. Troligtvis skulle bokningarna öka. Kanske ha
ett separat konto. Ytterligare diskussion med Ulf och Göran Hägglund.

9. Övriga frågor
A. Hyra ut bollmaskinen via MATCHi + ta fram instruktion (Fredrik/Lena).
Lena ska ta tag i detta och prata med Claes. Lägga in den i MATCHi så att man kan boka den separat.
En vettig lösning ska vara uppe till hösten. Kod och lås och bollar och så. Lena inhandlar korg till
bollar.

B. Anmäla fler lag till Svenska TF serien hösten 2020?
Fyra lag ska anmälas.

C. Hur börjar vi jobba med målen i Verksamhetsplanen (kort resp långsiktiga målen)?
Några av de kortsiktiga målen diskuterades. Alla fem är:
1. Att sprida Vaxholms Tennisklubbs värdegrunder, vision och policy
2. Bibehålla en god tränings- och tävlingsanda i klubben
3. Planera hur klubben kan förbättra information till medlemmar men även sponsorer och
allmänheten
4. Öka banornas beläggning på dagtid
5. Att ha klubbrummet omgjort till en social plats för medlemmar men även en plats att värma
upp
Det femte målet håller inredningsgruppen på med.
Vad gäller det fjärde så diskuterades olika sätt att öka beläggningen. Ett förslag som kom upp var
”Frukosttennis”. Någon form av matchspel med färdiga frukostpåsar. Det kan vara bra att dra igång
nu när det är många som jobbar hemifrån. Vi går ut med intresse-förfrågan hos våra medlemmar.
Fredrik kollar med Näsbyparks TK och ser hur upplägget ser ut där.
Möjligen kan vi även försöka öka beläggning på dagarna med pensionärstennis eller timmar för barn i
förskolor/skolor.

D. Behöver alla klubbens tränare vara medlemmar?
Nej, klubbens försäkring gäller även om en tränare inte är medlem så länge de inte tjänar över ett
halvt basbelopp.

E. Hur ser styrelsen på Coronaviruset när det gäller tennis (matcher och tennisskola)?
Vi följer noga utvecklingen. Följer råd från myndigheter, kommunen och RF.

F. Ordentligt städ av tennisbanorna under sommaren alt. köpa in ny & bättre
dammsugare. Fredrik kollar med Enebyberg som ska ha en riktig dammsugare.
Ny Nilfisk-dammsugare föreslås till inköp. 16 tkr. Den kommer med fylligt informationsblad. Relativt
kompakt och är ganska enkel att flytta runt själv. Man behöver dammsuga filtret efter varje
användning. Den skurar inte med vatten.
Diskussionen landade i en ny dammsugare och utöver det beställa skurning då och då. Fredrik
ombesörjer inköp.

G. Svårt att finna parkering på ”If-hallens” parkeringsplats (Peter)
Det har blivit bättre, men vi vet inte om det har varit parkeringsvakter där. Peter kollar igen med
kommunens kontakt.

H. Ändra telefonabonnemanget i kansliet
På kansliet står det en telefon. Räkningen är på 329 kronor i månaden trots att ingen är där. Vi
bedömde det som onödig kostnad. Det räcker med att epostadresser och telefonnummer till
styrelsemedlemmar. Men ADSL ska vara kvar för internetuppkopplingen.
Det är (fortfarande) på gång med trådlöst nätverk i hallen. Vi kan haka på innebandyn.

10. Avslutning

John avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Henrik Schmidt
Mötessekreterare

John Parkinson
Mötesordförande

Kommande möten:
•
•
•
•
•
•

2 juni styrelsemöte
18 augusti styrelsemöte
? september söndag – workshop på t ex Waxholms hotell kl 10-16
15 september styrelsemöte
20 oktober styrelsemöte
24 november styrelsemöte

•
•
•
•

12 januari 2021 styrelsemöte
2 februari 2021 styrelsemöte
23 februari 2021 styrelsemöte
14 mars årsmöte 2021 styrelsemöte

