Huvudstyrelsens årsberättelse 2017
Huvudstyrelsen arbetar fortsatt enträget och ideellt för våra medlemmar och bedriver verksamheten framåt för
att våra medlemmar hela tiden ska få en så trivsam miljö som möjligt och en hög kvalitet med ett så
konkurrenskraftigt pris som möjligt.
Detta innebär att vi visionärt försöker effektivisera verksamheten. En del i detta är att vi anställt Jan Kjellegård
som klubbchef. Hans namne, Jan Lindstedt, kommer i en framtid växla ner och sedermera kanske sluta och i god
tid innan dess måste det ske en kunskap -och kompetensöverföring från en Jan till en annan. Vår vision och tanke
är att klubbchef ska hantera klubbens samlade administration, personal, tränare och byggnad. Tyvärr är inte allt
roligt. Inrättandet av en Hallchef innebar att vår kanslist Viktoria fick sluta.
Och som traditionen påbjuder har vi drabbats av inbrott och skadegörelse. Trist och tråkigt. Vi kanske råder bot
på detta genom ett nyinstallerat larm. Framtiden får utvisa detta.
Byggnaden
- Vi ”möblerade om” i caféteriadelen och byggde ett uppskattat gym.
- Alla våra bordtennisspelare fick en ny fin (och stor) matta.
- Vi installerade ett nytt larm.
Personal
- Vår kanslist slutade.
- Vi fick äntligen tag i en hallchef i Jan Kjellegård
Att sitta STBKs styrelser kräver kraft, intresse, tid och ork. Det är svårt att få medlemmar engagerade i
huvudstyrelsen. Många av huvudstyrelsens medlemmar lägger oerhört många timmar på ideellt arbete i
klubben
Jag vill tacka alla för deras engagemang som avgår i och med detta årsmöte. Jag kan inte nog understryka
betydelsen av den insats ni ideellt gör för klubben.
Som huvudstyrelsens ordförande avslutar jag denna ingress genom att tacka medlemmar i Spånga TBK för det
gångna året med förhoppning om ett framgångsrikt 2018 och jag riktar ett personligt tack all personal, tennisoch bordtennisstyrelser samt alla mina kollegor i huvudstyrelsen för vänskap , support och trevliga stunder.

Stockholm mars 2018
//Patrik Rustman
Ordf. STBK

