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Protokoll VTK styrelsemöte 2021-09-21
Ordf. John Parkinson, Daniel
Wetterskog, Katja Ruud,
Magnus Rensfeldt, Maria
Rahme, Fredrik Odevall
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Mötet öppnas
Dagordningen godkänns
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna
Tennishallen
a. Inredningsgruppen
• Under arbete
5. Ekonomi
a. Status - Abonnemang, medlemmar
• Nya abonnemang har tillkommit, främst under dagtid.
• Ett antal nya medlemmar har tillkommit
b. Resultatrapport
• John redovisar resultatrapporten. I nuläget ett plusresultat på 150 000
Sek
6. Status/Planering - Olika verksamhetsområden
a. Juniorskolan
• Kort rapport från Fredrik. Ulf har mailat ut information till de som är
med i juniorskolan.
b. Vuxentennisen – tennisträning
• Maria och Katja informerar om läget. Frågan om VTK ska ge
väntelistan till Wladde så att han kan boka in kurser med dem som står
i kö. Styrelsen beslutar att inte dela med sig av listan i sin helhet. Maria
och Katja kommer ta frågan separat och återkomma med ett förslag.
Diskutera vidare på workshop den 10 oktober.
c. Klubbtävlingar
• Magnus informerar om de tävlingar som klubben arrangerar. Lyfter att
vi bör ta en punkt på vår workshop den 10 oktober om hur vi får fler
damer som tävlar.
• Planering för höstens inne-KM samt Panatta pågår. Tas även på
workshop 10 oktober.
• Lite feedback har inkommit från det avslutade KM. Mer feedback ska
tas in.

d. Gruppspel
• Magnus informerar om gruppspelet
• Dubbelslutspelet torsdagen den 23 september
• Kort diskussion kring kommande dubbelserie
e. Seriespel i Sv TF serien (Magnus/Alex)
• Fredrik informerar att VTK’s H35 laget kommer att spela i div 1 (vi
skulle egentligen ha spelat i div 2, men SV TF gjorde ett misstag)
f. Frukosttennis
• Frukosttennisen återuppstår
• Förslag på att köra varannan gång frukosttennis och varannan gång
lunchtennis. Onsdag 07.00-09.00 för frukosttennis och fredag 12:0013:00 för lunchtennis. Fredrik ansvarar för detta.
g. Sponsring
• Inget nytt sedan förra mötet. SEB lämnar nu Vaxholm så de kan VTK
eventuellt tappa som sponsorer.
h. Grusbanan
• Daniel informerar om grusbanan och de inköp som behöver göras inför
nästa säsong. Lista på inköp skickas till John. Datum för att jobba med
banan efter säsongsavslut föreslås till 14 november.
i. Klubbmästare och VTK kollektion
• Diskussion kring VTK kollektion. Maria kommer kolla runt lite vad
andra klubbar erbjuder. Förslag att vi tittar på möjligheten att beställa
från exempelvis Stadium liknande det sätt som Vaxholms fotbollsklubb
har. Tas som punkt på workshop 10 oktober.
7. Information till klubbmedlemmar
a. Hemsidan
• Ingen ny information.
8. Övriga frågor
a. Hantering av Covid-19
• Ingen ny information
b. Skaffa fler mail adresser till VTK
• Katja ska kolla möjligheten till VTK adresser
c. Planering inför workshopen på Waxholms hotell, söndag den 10 oktober
• John har mailat förslag på diskussionspunkter till alla inför workshop.
Fokus på var vi vill att VTK ska vara om 5, 10, 15 år.
d. Hur hanterar vi mailadresser i VTK utskick?
• Punkten skjuts till nästa styrelsemöte
e. Löpande underhåll, t ex byta glödlampor?
• Det löpande underhållet måste VTK ta hand om själv. Riktlinjer för
detta ska tas fram.
f. SO torsdag den 11 november. Äta mat där istället för julbord i december?
• Styrelsen beslutar att vi äter gemensamt i samband med att vi går på
SO och att julbordet får utgå.
9. Mötet avslutas

