Styrelsemöte med Sunne TK kl. 19.00 i klubbstugan måndag 20 september, 2021.
Närvarande: Claes Nordsäter, Helena Lindh, Ann-Sofi Grosch, Gerth Nilsson, Jan Sjöström, Bengt
Krönström och inbjuden Joacim Hartvig, tränare.
1. Claes öppnade mötet.
2. Föregående styrelsemötesprotokoll gicks igenom och godkändes.
3. Sunne TK anmäler sig till seriespel för ungdomar arrangerat av Tennis Väst i klasserna P 12
och P 14. Helena och Joacim sköter kontakterna med Tenns Väst. I seriespelet får föräldrarna
till uppgift att skjutsa spelarna.
Joacim vill att stödfunktioner utses i träningen där deltagandet växt explosionsartat, så att vi
nu är uppe i ett 30-tal barn och ungdomar. Därför behövs ett föräldramöte omgående. Han
kan också se att äldre deltagare kan stötta yngre och att dessa äldre som ställer upp bör få
någon form av uppskattning och kompensation för detta.
4. Bengt stänger ner tennisbanorna vid Kolsnäs vid lämplig tidpunkt i oktober.
5. Bankommittén ordnar med stängningen av grusbanorna i oktober.
6. Joacim efterlyste en ”oldtimersträff”, där även nya spelare kan lotsas in i spelet inomhus på
Fryxellska. Schemat rullar nu på. VÄIF Gymnastik har fått timmarna på söndagar mellan kl. 10
och 15.
7. Gerth meddelar att inga större nyheter finns att rapportera när det gäller ekonomin. Vi
behöver dock ha koll på att medlemsavgifter och betalningen för hyrtimmar kommer in.
Ytorna kring klubbstugan har fått en nödvändig uppsnyggning och där väntas kostnaden bli
måttlig.
8. Söndag den 3 oktober kl. 13-18 arrangeras ”Sätt Sunne i rörelse” i hallområdet vid Fryxellska
IP. Sunne Tennisklubb medverkar i tennishallen på Fryxellska skolan, där hallutrymmet delas
med VÄIF Gymnastik. Sunne TK ställer upp Claes, Helena, Gerth, Ann-Sofi, Bengt och Joacim
som instruktörer och Joacim ordnar med några ungdomar från tennisträningen. Vi möts kl.
12.00 på Fryxellska med förberedelser. Klubben ordnar med tröjor som det står ledare på
eller liknande.
Bengt har efter kontakt med Peter Lindgren på Tennis Väst fått tipset om att klubben kan få
5000 kr i startaupp-bidrag till arrangemanget den 3 oktober. Gerth har nu sökt bidraget via
Idrott on Line.
9. Bengt fick i uppdrag att bjuda in Ski Sunnes ägare Håkan Eriksson till nästa styrelsemöte, så
att han kan berätta om fördelarna om Sunne TK går in och köper aktier i bolaget. Ski Sunne
gör en storsatsning på sommaraktiviteter i Finnfallet, framförallt på cykling, där en cykelled
ingår från Selma Spa i Sunne. Invigning väntas ske till våren.
10. LOK-stödet diskuterades, där klubben fått ett överaskande litet utfall. Helena följer upp
detta.

11. Nästa möte bestämdes till 23 november kl. 19.00 i klubbstugan.

Vid protokollet
Bengt Krönström

