
 

Protokoll styrelsemöte VFTK, 170420.  

Närvarande: Anton Bakos, Per Segerud, Fredrik Axtelius, Peter Alvmo, Magnus Peterson, Fredrik 
Grivans  
Frånvarande: Tomas Porath,Peter Ramussen,Patrik Lockne, Ninos Gawrieh 

1) Val av justerare 

a) Fredrik Axtelius 

2) Verksamhetsrapport av Magnus Peterson:  

a) Allmän genomgång av verksamheten. 

b) Potentiella nya tränare inför Hösten 2 st tänkbara. 

c) Påsktennisen lyckad, > 30 spelare i grupperna   

d) Magnus påtalar behovet av tydligare verksamhetsplan/styrning för att skapa ”rätt” aktiviteter  

e) Aktivitetsplan behöver tas fram, Anton tar rollen från styrelsen och jobbar fram detta 
tillsammans med Magnus 

f) Fredrik G / Magnus sammanställer vad som skall göras innan sommaren till nästa 
styrelsemöte. 

g) Magnus påtalade att Idrottslyftet öppnade igår och att vi i år ska söka tidigt. Magnus ansvarar 
att ansökan kommer in inom tre veckor. 

h)   

3) Ekonomi, Per Segerud 

a) Intäktsidan släpar ,  

- 60 000 i medlemsavgifter. Svår att kortsiktigt ändra på, punkten står kvar som diskussion till 
nästa styrelsemöte  

- 200 000 i obetalda träningsavgifter, Magnus/Janne går igenom listan och återrapporterar till 
styrelsen inom två veckor vilka som spelar och inte betalar.  

- nytt betalningsupplägg tas fram till höstterminen, ingår i aktivitetsplanen 

b) Föreningsstödet, Magnus/Janne fortsätter tillse att inga aktiviteter genomförs utan registrering 

c) Sponsring: ABB har betalat men vi saknar helt intäkter från andra sponsorer, Magnus har 
börjat ta kontakt med tidigare engagerade företag, resultatet av detta redovisas på nästa 
styrelsemöte. En marknadskommitte skall bildas, Tomas Porath sammankallande.  

  



4) Personal, Organisation 
a) Avtalen är i slutskedet för att säkra höstterminen, Ansv Fredrik G 

5) Verksamhetsplanen.  
a) Peter Alvmo visade på ett upplägg för att visualisera hur vi jobbar och utvecklar våra barn och 

ungdomar. Innehållet i planen tas fram av Magnus och Janne, styrelsen gav sitt odelade stöd. 
Målsättningen är att ha en första version klar till Hösten, Ansvarig från styrelsen, Peter A. 
Den första versionen presenteras i samband med ett uppstartsmöte med föräldrarna inför HT 

6) Bemanning Kommitteer 
Frågan tas upp igen på nästa styrelsemöte 

7) Avtal Bellevue 
Vi säger upp existerande avtal 21/4. Patrik L har tagit fram en sammanställning och vi tar en 
diskussion med Bellevue utifrån Patriks underlag och vår diskussion. Fredrik G tar fram vårt 
förslag tillsammans med Per, Patrik och Magnus. 

8) Nästa Styrelsemöte 
18 Maj kl 19.00, Röda rummet 

Vid protokollet:      

_________________________    

Fredrik Grivans     

Justeras:     

_______________________ 

Fredrik Axtelius   


