Styrelsemöte med Sunne TK måndag den 13 augusti, 2018.
Närvarande: Claes Nordsäter, Gerth Nilsson, Jörgen Eriksson, Johan Ramström
och Bengt Krönström.
§1. Ordförande Claes Nordsäter öppnar mötet. Bengt Krönström utses till
mötesekreterare. Och styrelsen konstitueras. Alla omvalda ledamöter på
årsmötet behåller sina uppdrag. Nyvalde Johan Ramström, som ersätter
Rickard Skoglund, utses till ungdomsansvarig.
§2. Föregående protokoll gicks igenom. Av sommarens aktiviteter kan nämnas
13 elever i tennisskolan som leddes under två veckor av Petrus Eriksson. Att
KM är genomfört och att Emma Nylander har städat klubbhuset. Stolparna
som håller nätet runt tennisbanorna har blivit nymålade.
§3. Gerth Nilsson redogör för ekonomin. Stolpmålningen går på 40 000 kronor,
förmodligen tillkommer moms. Klubbens ekonomi är stabil och vi har i
sommar fått tre nya medlemmar.
§4. Claes Nordsäter kommer att söka samma tider i inomhushallen som i fjol
men med en förändring.
§5. Sommarens tennisskola var uppskattad, även av fritidschefen Henrik
Rundqvist som skickat 10 000 kronor från Sunne kommun.
a. Gerth Nilsson beställde material till Sommarkul som aldrig blev av och
det beställda materialet kom heller aldrig.
b. Claes Nordsäter har varit i kontakt med Markus Bergsjö, men han är inte
beredd att ställa upp som tränare för våra ungdomar. Claes kommer nu att
ringa Olof Stenberg.
§6. Bankommittén
a. Frågan om bevattning bordlades.
b. Alla var nöjda med stolpmålningen.
c. Det återstår jobb på boden, vilket kan göras nästa år.
d. Prova på dagen på Kolsnäs är flyttad från 18 augusti till september.
Bengt Krönström rapporterade om Kolsnäsbanorna. Det ser ut att ha varit
bra uthyrning under semesterperioden. Skäggebergsskolan har bokat
Kolsnäsbanorna 21 och 22 augusti. Bengt och Gerth ställer upp som
instruktörer.
§7. Övriga frågor.
Claes Nordsäter rapporterade att det blir Sisu-helg 20-21 oktober. Bengt
Krönström kontaktar Jan Sjöström som gör upp höstens städschema.
Städningen på Fryxellska börjar 20 augusti. Bengt tar första veckan, Gerth
blir tvåa och övriga styrelsen hakar på plus övriga spelare.
§8. Nästa styrelsemöte hålls den 10 september kl. 18.30 i klubbhuset.

