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Protokoll styrelsemöte VFTK, 2017-08-31

Närvarande: Anton Bakos, Per Segerud, Fredrik Axtelius, Peter Alvmo, Fredrik Grivans, Patrik

Lockne, Tomas Porath,

Frånvarande; Ninos Gawrieh,Peter Rasmussen

Föredragande: Jan Hedman

1) Val av justerare

Peter Alvmo

2) Verksamhetsrapport, Janne:

Tränar besättning; nästan för många tränare i nuläget ingen tränarbrist

Minitennisen; Jennifer Berglöf kör minitennisen och det har fungerat mkt bra

Tennisskolan; Christer ansvarar, för lite folk i grupperna och i nuläget har vi tör många banor

bokade.

Vuxentennisen; stort intresse och vi fyller på allteftersom med ny grupper, nya möjligheter att

lägga dessa grupper på "prime time" då tennisskolan inte har så många spelare som planerat

Schema med namn fir inte läggas ut på hemsidan, (PUL) Vi löser detta med lösenord på

länkade filer samt att sätta upp schemat i hallen.

Janne samlar upp de nya timtränarna och tillser att kontrakt för dessa upprättas

3) Ekonomi, Per Segerud

För att ti ut fakturor på ett bra sätt måste ALLA grupper in i sportadmin. Detta underlättar

även mycket för att ta fram LOK stödet. CA jobbar på detta, Anton följer upp

Ekonomin är under press. VT ca -200 kSEK jmf budget och Prognos för helåret — 300 kSEK

Allmän återhållsamhet gäller. Arbetet med en törändrad organisation för bättre kostnadsläge

fortgår.

4) Verksamhetsplanen.
Kvaliten är nu sådan att första utgåvan kommer att publiceras den 15/9. Peter Alvmo och

Janne går igenom den en gång till innan publicering.

5) Bemanning Kommittéer. Styrelsen beslutade att bemanna upp kommitteerna enligt nedan
Vi behöver dela upp styrelsearbetet så att fler är involverade och i frågor runt respektive ämne

hänvisas i nedan ordning till ordförande i respektive kommitté.

IT Kommunikationskommitté, Hanterar våra IT stöd och kommunikationsplan. Allmänna

frågor kring VFTK publiceras på hemsidan. Övriga mer klubbyggande kommunikation

publiceras på FB-sidan. Vid tveksamheter kontaktas Fredrik Axtelius.

o Fredrik A, Ordf

o Ninos G

JuniorKommitte, Hanterar Junioraktiviteter och är ansiktet mot föräldrar med tankar och

feedback. Junior kommitten ansvarar även för att tillgängliga kommunala och statliga stöds

sammanställs och skickas in. Så mycket som möjligt läggs in i Sportadmin för att minimera

dubbeljobb

o Anton Bakos, Ordf



Marknadskommitté
o Thomas Porath, Ordf

Ban/HalI kommittee, Beslutar och har diskussionen med Bellevue om antal banor/Priser
o Patrik L, Ordf
o Fredrik Grivans

Tävlingskommitté, ansvarar tör representationslagen och bemannar upp
tävlingsorganisationen för av VFTK arrangerade tävlingar. Supportar även i frågor kring våra
tävlingsspelare i samråd med Janne.

o Peter Rasmussen, Ordf
o Peter Alvmo

6) Övrigs frågor

Utbildning tränare; I nuläget inget behov av externa tränare
Stockholm Open resa med VTV; Vi tar 20 st platser i Bussen, detta läggs ut på FB och
hemsidan, Biljetter och resa till självkostnadspris, Först till kvarn gäller
Kommunikationen till medlemmerna; Formalia på hemsidan, trivselinfo på FB
Bellevue, Utebanorna klara i år, de ytterligare två banorna förhandlas fortsatt med
Kommunen. Fredrik G tar ett möte med Anders C för att diskutera det långa ägarperspektivet
med ABB IF

Nycklar till Kansliet; Nycklar till kansliet finns hos Fredrik G, Patrik L, Anton B

7) Nästa Styrelsemöte
Torsdagen den 28/9 kl 19.00, Röda rummet

Vid protokollet:

Fredrik Griva

Juste

Peter Alvmo


