Styrelsesammanträde med Sunne Tennisklubb onsdag 7 april, 2021.
Närvarande på Skype: Claes Nordsäter, Jan Sjöström, Gerth Nilsson, Helena Lindh, Bengt Krönström
samt del av mötet Ann-Sofi Grosch och Johan Ramström. Frånvarande: Jaan Romot.
Bengt utsågs till sekreterare i frånvaron av Jaan Romot.
1. Föregående styrelsemötesprotokoll gicks igenom.
2. Banorna. Plexipave-banorna på Kolsnäs är spelbara rekordtidigt sedan mitten av februari.
Detta sedan banorna högtryckspolats och de nya bandelsnäten kommit på plats. Det norra
stängslet har dock omfattande rostskador och flera stående stolpar knäckts i marknivå.
Stängslet kom upp i början av 80-talet när de första asfaltsbanorna anlades. Claes fick i
uppdrag att kontakta fritidschefen Henrik Rundqvist och försöka få Sunne kommun att
åtgärda bristerna.
Grusbanorna har fortfarande tjäle och där behövs det gamla stängslet mellan bana 1 och 2
tas bort. Nytt bandelsnät , vajer, krokar och stolpe finns i materialboden.
3. Tennisskola. Helena informerade om att ungdomsträningen för vårterminen är i gång sedan
den 11 mars och att hon, Ann-Sofi och Joacim Hartvig är beredda att även hålla i
tennisskolan. Nu har det också kommit till vår kännedom att Petrus Eriksson anmält sitt
intresse att hålla i tennisskolan. Möjligheten kan därför finnas att köra ungdomsträning och
tennisskola i sommar.
4.

Ekonomi och medlemmar. Gerth meddelade att ekonomin är under kontroll och utvecklas.
Upprustning och underhåll av tennisbanorna har i år hittills kostat cirka 30 000 kronor.
Antalet medlemmar ökade ifjol och det genererade också en ökning på intäktsidan.

5. Stämman. Den planeras ske på Skype till onsdag den 5 maj, kl. 19.00. Jan förbereder utskick
och lämnar förslag.
6. Klubbstugan. Utgifter för åtgärder och målning av klubbstugan beräknas gå på uppåt 35 000
kr. Stenläggning planeras runt klubbhuset. Gerth kontaktar Ranungers Trädgårdstjänst.
Johan kollar vad som behöver snickras.
7. Övriga frågor.
Framåtmarschen. Med nuvarande Corona-läge så är det inte säkert att den blir av. En Håll
Sverige Rent-kampanj ska hållas i Sunne, men Sunne TK har inte varit kontaktad.
Helena har försökt övertala en lovande kandidat att väcka liv i damsektionen. Kandidaten
känner sig ”ringrostig” men Helena ger inte upp.
Claes har varit i kontakt med Elin på Städtjänst som lovat höra av sig inför grovstädning av
golvet på Fryxellska. Claes och Bengt blir bollplank.
Jan har sett över Sunne TK:s web-domän. I fortsättningen används styrelseledamöternas
egna e-mailadresser, förutom Claes som får en info-adress kopplad till sin e-mail.

Jan berättade att bokningarna på webben av hyrtimmar fungerar bra. Kolsnäsbanorna har
t.ex. redan varit uthyrda tre gånger i vår. Och Jan har förhandlat mycket framgångsrikt med
bokningsappens ägare om fortsatt användning i ett år till.
Vi skulle kunna bli mycket bättre på vår Facebook-sida och Helena fick i uppdrag att fräscha
upp det hela med lite bilder från t.ex. träningar, där förstås ett godkännande från alla
porträtterade har inhämtats i förväg.
8. Nästa styrelsemöte. Inget beslut togs.

Vid protokollet
Bengt Krönström

