
 

Protokoll styrelsemöte VFTK, 170518 

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

1) Val av justerare 

Patrik Lockne 

2) Genomgång föregående protokoll 

- Magnus följer upp ansökan till idrottslyftet, återrapport till Per nästa vecka 

- Patrik L Fredrik G går vidare med banförhandlingen med Bellevue, redovisas nästa 
styrelsemöte. 

3) Verksamhetsrapport, Magnus:   

- Verksamheten körs nu ute 

- Sommarlägret vecka 24 ser ut att bli en succe > 50 personer bokade 

- Förslaget från Magnus kring anmälan och betalning inför hösten bifölls av styrelsen 

- Magnus föreslog att vi fokuserar på vuxentennisen inför HT, Magnus återkommer till Per med 
kostnad för att marknadsföra detta 

- Magnus/Janne ser ett behov av att stärka klubbkänslan, en klädkollektion för VFTK tas fram 
och erbjuds till försäljning för medlemmar 

    

4) Ekonomi, Per Segerud 

- Obetalda fakturor, Magnus går igenom vilka som är uppenbart fel snarast, därefter ringer vi på 
de obetalda, totalt släpar vi med 150000:- 

- Sponsorintäkterna släpar ca 100.000 mot budget, Frågan adresseras till Marknadskommitteen 
parallellt med att vi fakturerar de bolag som har reklam i hallen på bas av tidigare fakturor. 
Magnus undersöker. Denna punkt adresseras även vid nästa möte då vi behöver dra in dessa 
pengar för att balansera budgeten 

5) Verksamhetsplanen.  
a) Janne H/Magnus P/Peter Alvmo 
- Fokus på träningen presenterades av Janne. Hela verksamheten behöver förtydligas och styras 

upp så att en tydlighet uppnås för alla intressenter. Janne distribuerar underlaget för remiss till 
styrelsen innan detta i tryckt och digital form distribueras i klubben. Tränarna skall 
kontrakteras så att privatträningen i mesta möjliga mån går igenom klubben och följer den 
pedagogiska planen vad gäller Teknik,Fysik,Taktik och mental styrka. Denna del av 
verksamhetsplanen skall vara klar till nästa styrelsemöte. 



6) Bemanning Kommittéer. Styrelsen beslutade att bemanna upp kommitteerna enligt nedan 
- IT Kommunikationskomittee  

o Fredrik A, Ordf 
o Ninos G 

- Junior Komittee 
o Anton, Ordf 

- Marknadskomittee 
o Thomas Porath, Ordf 

- Ban/Hall komittee 
o Patrik L, Ordf 
o Fredrik Grivans 

- Tävlingskomittee 
o Peter Rasmussen, Ordf 

Ordförande i respektive komittee bemannar upp en grupp på 3-4 personer, historik och kunniga 
föräldrar/gamla styrelsemedlemmar finns tillgänliga. Dessutom finns ett antal förslag från Magnus 
och Janne på lämpliga personer som visat intresse. Komitteernas ansvarsområde kommer att 
klarna utifrån verksamhetsplanen. 

7) Övrigs frågor 
- Ny Budget, Till nästa möte tas en reviderad budget fram utifrån aktuellt läge, Ansv FG/PS 
- Utbildning tränare, Utifrån verksamhetsplanen samlar vi ihop utbildningsbehovet för 

samtliga hjälptränare. Ingen enskild utbildningsinsats innan dess. 
- Jennifer B, Magnus sätter upp ett möte nästa vecka med JB  

8) Nästa Styrelsemöte 
15 /6 kl 19.00, Röda rummet 

Vid protokollet:      

_________________________    

Fredrik Grivans     

Justeras:     

_______________________ 

Patrik Lockne    


