
Minnesanteckningar  från  Arilds  TKs  styrelsemöte  

      2008-‐07-‐25

Val  av  ordförande:   Henrik  Wachtmeister

Val  av  viceordförande:   Coco  Belfrage  

Närvarande:  ordf     Henrik  Wachtmeister

   Eva  Brundin  

   Lo?a  Börjesson

   Anna  Crona

   Leif  Larsson

   Janne  Trollsås

           

§  1   Mötet  öppnas

   Ordf  Henrik  Wachtmeister  öppnade  mötet.

§  2   Kallelse  och  dagordning  

   Kallelsen  Ill  mötet  och  dagordningen  godkändes.

§  3   Uppföljning  

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

§  4,  5   Val

   Jan  Trollsås  utsågs  Ill  a?  kassör  under  det  kommande  verksamhetsåret.  

Anna  Crona  utsågs  Ill  sekreterare  för  samma  Id,  erså?er  Bo  Månsson  som  valt  a?  lämna  
styrelsen.



Eva  Brundin  blev  invald  i  styrelsen  under  årsmötet

   Henrik  Wachtmeister  och  Coco  Belfrage  hade  Idigare  utse?s  Ill  ordförande  respekIve  vice  
ordförande  av  årsmötet.

§  6   KommiEéer  

   Kommi?éerna  fick  följande  sammansä?ning  där  första  namn  är  sammankallande:

   Bankommi(é:  Coco  Belfrage,  Jonas  Milton,  Mikael  Skoog,  Henrik  Wachtmeister

   Trivselkommi(é:  Lo?a  Börjesson,  Anna  Crona,  ,  Eva  Brundin.  

   Cissi  Hall  invald  som  ny  medlem.

   Tävlingskommi(é:  Jan  Trollsås,  Christofer  Boman,  Leif  Larsson,  Bo  Månsson,  Erik  Noltorp,  
Peter  Crona

   Träningsskommi(é:  Axel  Milton,  MaIlda  Börjesson.  Med  uppdarg  a?  adjungera  1-‐2  personer  
for  a?  skapa  konInuitet  i  tennisskolan  och  som  kan  fungera  som  hjalp-‐tranare.

   Pris-‐  och  sponsringskommi(é:  Eva  Brundin,  Leif  Larsson,  Ulrika  Brodd,  Agneta  Rosengren.

§  7   Uppföljning  av  verksamheten

   a.  Det  omvi?nades  a?  Axel  Milton  och  MaIlda  Börjesson  skö?  tennisskolan  mycket  bra  och  
a?  det  var  styrelsens  önskan  a?  dessa  båda  skulle  leda  verksamheten  även  kommande  år.  
Henrik  skulle  kontakta  dem.  Deltagande  i  tennisskolan  hade  för  övrigt  varit  rekordartat.

   b.  Årets  Arild  Open  hade  trots  katastrofalt  väder  kunnat  slu]öras.  E?  ny?  upplägg  med  
alternerande  tävlingsledare  hade  fungerat  bra,  men  Ill  nästa  år  borde  regler  (superIebreak  
med  mera)  annonseras  tydligt  från  början.  Det  bör  också  finnas  skri`liga  instrukIoner  Ill  
tävlingsledarna  så  a?  inte  dessa  gör  olika  bedömningar.  

   c.  Styrelsen  beslöt  a?  ingen  förändring  av  medlems-‐  och  spelavgi;er  skulle  göras  under  det  
kommande  året.  

   d.  Det  konstaterades  a?  biljeaörsäljningen  i  Rusthållargårdens  regi  for]arande  fungerade  
alldeles  utmärkt.



   e.  Årets  Mölleutbyte  fungerade  bra  och  resultatet  blev  5-‐5.

   f.  Hemsidan  uppdateras  nu.

        

§  7   Preliminära  Kder  2009  

   9  maj  –  städdag  och  styrelsemöte

   19  juni  –  städdag

   23  juni  –  4  juli  –  tennisskola

   5  juli  –  Mölleutbyte?

   21  juli  –  fixardag

   19  juli  –  27  juli  –  Arild  Open  

   25  juli  –  årsmöte  och  styrelsemöte

§  8   20-‐årsjubileum  

   Det  uppdrogs  åt  trivselkommi?én  a?  lämna  förslag  (inkl.  kostnadsförslag)  Ill  styrelsen  på  hur  
20-‐årsjubiléet  skulle  uppmärksammas.

§  9   Tjejsatsning  

   E`er  diskussion  på  årsmötet  uppdrog  styrelsen  åt  trivselkommi?en  a?  föreslå  hur  en  satsning  
på  tjejtennis  skulle  kunna  göras.  Mölle  TK  skulle  kontaktas.

§  10   Banrestaurering

Förr  eller  senare  bör  banorna  restaureras  ordentligt.  Kostnaden  för  de?a  lär  kunna  uppgå  Ill  
ca  70  000  kr  per  bana.  Styrelsen  enades  om  a?  problemet  inte  var  akut.

§  10   Avslutning

Henrik  tackade  för  visat  intresse  och  förklarade  mötet  avslutat.



Vid  tangentbordet:  

Anna  Crona


