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Val  av  ordförande:   Henrik  Wachtmeister

Val  av  viceordförande:   Coco  Belfrage  

Närvarande:  ordf     Henrik  Wachtmeister

   Coco  Belfrage  

   Anna  Crona

   Peter  Crona

   Mikael  Skoog

Icke  närvarande   Eva  Brundin

   Janne  Trollsås          

§  1   Mötet  öppnas

   Ordf  Henrik  Wachtmeister  öppnade  mötet.

§  2   Kallelse  och  dagordning  

   Kallelsen  Jll  mötet  och  dagordningen  godkändes.

§  3   Uppföljning  

   Protokollet  från  närmast  föregående  styrelsemöte  gicks  igenom  och  lades  Jll  handlingarna.  
Alla  punkter  hade  som  var  planerade;  mer  akJvt  arbete  med  sponsoring  &  priser,  satsningen  
på  tjejtennis,  20  års  jubileumet,  banarbetet  och  uppfräschning  av  klubbhuset.  Det  som  i  år    är  
kvar  aT  uträTa  är  arbetet  med  tävlingsdagvärdar  och  tydliga  regler  för  dessa  aT  driva  under  
Arild  Open  veckan.

§  4,  5   Val

   Jan  Trollsås  utsågs  Jll  aT  kassör  under  det  kommande  verksamhetsåret.  Inom  kassörens  
avsvar  ligger  också  medlemsregistret  och  register  över  klubbens  sponsorer.

Anna  Crona  utsågs  Jll  sekreterare  för  samma  Jd.  Inom  sekreterarens  avsvar  ligger  också  
uppdateringen  av  hemsidan.  Leif  Larsson,  som  valt  aT  lämna  styrelsen  ersäTs  av  Peter  Crona  
som  blev  invald  i  styrelsen  under  årsmötet

   Henrik  Wachtmeister  och  Coco  Belfrage  hade  Jdigare  utseTs  Jll  ordförande  respekJve  vice  
ordförande  av  årsmötet.



§  6   KommiEéer  

  KommiTéerna  fick  följande  sammansäTning  där  första  namn  är  sammankallande:

   Ban  och  Tennisskole  kommi5é:  Coco  Belfrage,  Mikael  Skoog,  Henrik  Wachtmeister

   Trivselkommi5é:  Anna  Crona,  LoTa  Brandt,  Eva  Esbo,  Annika  Lindfeldt,  MaJlda  Börjesson.  
TrivselkommiTéns  ansvar  omfaTar  KaXéet,  BuJken,  Tjejtennis,  eventuell  barnakJvitet,  
Grillkvällen.

   Tävlingskommi5é:  Cecilia  Hall,  Peter  Crona,  Axel  Brundin.  TävlingskommiTéns  ansvar  
omfaTar  allt  runt  Arild  Open  och  Klubbmästerskapet  mellan  Mölle-‐Arild,  ffa    spelprogrammet  
och  tävlingsvärdarnas  ansvar  under  Arild  Open.  

   Pris-‐  och  sponsringskommi5é:  Eva  Brundin,  Sissi  Boris-‐Möller,  Per  Hall,  Peeter  Puusepp.

   Per  Hall  tar  ansvar  för  den  årliga  gol=ävlingen.

§  7   Uppföljning  av  verksamheten

   a.  Städdagar.  Städdagar  föreslogs  Jll  aT  omfaTa  Valborgshelgen  för  aT  så  många  som  möjligt  
ska  kunna  delta.  

   b.  Tennisskolan.  Det  omviTnades  aT  Uffie  Persson  och  Axel  Milton  sköT  tennisskolan  mycket  
bra  och  aT  det  var  styrelsens  önskan  aT  dessa  båda  skulle  leda  verksamheten  även  
kommande  år  under  3  veckor.  Coco  skulle  kontakta  dem.  Deltagande  i  tennisskolan  hade  för  
övrigt  varit  något  lägre  än  förra  året  men  for`arande  mycket  högt  deltagarantal.

   c.  Banornas  kondiOon  och  ev  inköp.  Bänkar  Jll  banorna  behölver  köpas  in,  Janne  är  på  gång  
med  denna  uppgiXen.  Popplarna  behöver  beskäras  vilket  Coco  åTogs  sig.  Henrik  ansvarar  för  
en  ögräsbesprutning  på  banorna  Jll  hösten.

   d.  Arild  Open.  Årets  Arild  Open  hade  trots  katastrofalt  väder  kunnat  slu`öras.  ET  nyT  
upplägg  med  alternerande  tävlingsledare  hade  fungerat  bra,  men  Jll  nästa  år  borde  regler  
(superJebreak,  tävlings  ledning  resp  tävlingsvärdarnas  ansvarsfördelnig  med  mera)  
annonseras  tydligt  från  början.  Det  bör  också  finnas  skriXliga  instrukJoner  Jll  tävlingsledarna  
så  aT  inte  dessa  gör  olika  bedömningar.  Tydligt  avsvar  vad  gäller  tävlingsledningen  och  
tävlingsvärdarnas  ansvar  måste  lösas.  Antalet  klasser  aT  delta  i  är  i  år  maximerat  Jll  5  och  
antalet  klasser  har  dragits  ned  från  23  Jll  21,  men  trots  deTa  blir  det  svårt  aT  få  ihop  
spelprogrammet  i  slutet  av  veckan  med  det  stora  deltagarantalet  i  Arild  Open.  AlternaJvt  kan  
eT  antal  klasser  spelas  klart  Jdigare  i  veckan  t  ex.  Junior  klasserna.  Lerbergs  hallen  bör  
fungera  som  eT  permanent  alternaJv  för  aT  fortsäTa  spelprogrammet  utan  avbroT  vid  
regnväder.  Cissi  och  Peter  ser  över  deTa  Jll  nästa  år.

   e.  AvgiQer  2010.  Styrelsen  beslöt  aT  en  revidering  av  medlems-‐,  tävlings-‐  och  spelavgi4er  
skulle  göras  under  det  kommande  året.  Coco  ser  övr  klubbens  avgiXer,  jämför  med  Mölle,  
Viken,    Strandbaden  och  gör  eT  förslag  Jll  styrelsen  för  beslut  innan  2010  säsongen.



   f.  BiljeSörsäljning.  Det  konstaterades  aT  biljeförsäljningen  i  Rusthållargårdens  regi  
for`arande  fungerade  alldeles  utmärkt.

   g.  Medlemsregistret.  Bör  kompleTeras  med  telefon-‐mobil  nummer.  Janne  inkluderar  deTa  i  
möjligaste  mån.  

   h.  Kommunkontakter.  Henrik  ser  över  arrende  avtalet.  Krister  Thelin  kan  stödja  i  denna  
uppgiXen.

   i.  Hemsidan.  Det  finns  eT  behov  aT  göra  medlemmarna  mer  uppmärksamma  på  hemsidan.  
Anna  ser  över  besökarantalet  Jll  hemsidan  och  tar  in  offert  på  skylt  vid  klubbhuset.

   j.  Övrigt.

   Lån  av  klubbhuset.  Klubbhuset  har  använts  under  året  av  ungdomar  utan  medgivande  och  
vi  har  nu  byE  lås  på  klubbhuset.  Det  finns  idag  5  nycklar  Jll  klubbhuset  som  ansvaras  av  
Coco,  kafe’et,  tennisskolan,  Henrik,  Janne.    Coco  föreslog  aT  vi  ska  låna  ut  klubbstugan  Jll  t  ex  
ungdomar,  byalaget.  Vi  ser  gärna  aT  klubbhuset  används  akJvt  under  förutsäTning  aT  det  
sköts  på  räT  säT.  Coco  ser  över  en  enkel  lista  med  regler  för  aT  låna  stugan  och  han  kommer  
handha  nyckeln  under  året  som  kan  lånas  ut.

        

§  8   Preliminära  Oder  2010  

   1-‐2  maj  –  städdag  och  styrelsemöte

   27  juni  –  städdag

   28  juni  –  16  juli  –  tennisskola

   11  juli  –  Mölleutbyte

   23  juli  –  fixardag

   24  juli  –  31  juli  (1  Aug  reservdag)  –  Arild  Open  

   28  juli  GolXävling

   30  juli  –  årsmöte  och  styrelsemöte

     31  juli  Final  dag,  prisutdelnig  och  grillkväll

§  9   Avslutning

Henrik  tackade  för  visat  intresse  och  förklarade  mötet  avslutat.



Vid  tangentbordet:  

Anna  Crona


