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Protokoll VTK styrelsemöte 2021-08-17
Närvarande:
Ordf. John Parkinson, Katja Ruud, Magnus
Rensfeldt (lämnar efter punkt 6), Maria
Rahme, Daniel Wetterskog, Ulf Persson
(lämnar efter punkt 6a)

1.
2.
3.
4.

Mötets öppnande
Godkännande av dagordning
Justering av föregående protokoll
Tennishallen
a. Inredningsgruppen– status på kafeteria projektet och fas 2.
• John ska kontakta ansvariga för status.
5. Ekonomi
a. Status - Abonnemang, medlemmar, fakturor.
b. Resultatrapport (John)
• John informerar eftersom Michal inte närvarar. Ett plusresultat på
145.000 Sek i dagsläget mot ett budgeterat minus för perioden.
6. Status/Planering - Olika verksamhetsområden
a. Juniorskolan – tennisträning
• Ulf informerar om juniorskolan. Påminnelse har gått ut om man vill
behålla sin plats. Stort intresse med många förfrågningar.
b. Vuxentennisen – tennisträning
c. Katja och Maria informerar. Ingen har sagt upp sin plats inför hösten. John
skickar ut infomail inför start. Avgiften förblir oförändrad.
d. Klubbtävlingar
e. Gruppspel
f. Seriespel i Sv TF serien
• Magnus informerar om Ute KM och övriga klubbtävlingar. Tid för Inne
KM bestäms senare. Information kring gruppspel där John kommer
vara behjälplig i planeringen kring dubbelslutspelet. Panatta planeras
under hösten. Vidare planering inför nästa säsong. Seriespel i
Svenska TF serien är delegerat till Douglas.

g. Frukosttennis
• Avvaktar start med detta tillsvidare i och med pandemin.
h. Sponsring
• Så snart underlag för vepa för senast tillkomna Guldsponsor inkommit
kommer vepa att sättas upp.
i. Grusbanan
• Daniel informerar om grusbanan. Inköp inför kommande år. Utskick
inför höstens arbete med banan såsom påfyllnad av grus mm. Förslag
att göra en arbetsdag som avslutas med grillning eller liknande.
j.

Klubbmästare och VTK kollektion
• Information från Katja och Maria. I dagsläget för dyrt men man
undersöker vidare.
7. Information till klubbmedlemmar
a. Hemsidan
• John informerar om hemsidan. En hel del arbete i sommar.
8. Övriga frågor
a. Hantering av Covid-19
• VTK fortsätter följa de restriktioner som finns.
b. Medlemmar finns med 2 gånger – olika pris på strötennistider
• Undersöks av Michal. Måste lösas eftersom medlemmar riskerar att
betala fel pris.
c. Skaffa fler mail adresser till VTK (roller/namn)
• Katja undersöker frågan vidare.
d. Skriva ihop ett nytt Infoblad till medlemmarna inför hösten
• John har satt ihop ett förslag till höstens Infoblad.
e. Workshop på t ex Waxholms hotell en söndag i höst?
• John skickar ut en Doodle om en söndag som passar.
f. Middag som tack till alla som jobbat ideellt under 2020. Förslag?
• Styrelsen beslutar att vi istället går gemensamt på Stockholm Open.
Daniel kollar upp detta.
9. Avslutning
• John tackar för mötet.

