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§  1   Mötet  öppnas

   Avgående  ordf  Henrik  Wachtmeister  och  nya  ordföranden  Jörgen  Haglind  öppnade  mötet.  
Henrik  fick  Mll  uppdrag  av  Jörgen  aN  driva  dagens  möte  för  aN  underläNa  överlämnadet.  

§  2   Kallelse  och  dagordning  

   Kallelsen  Mll  mötet  och  dagordningen  godkändes.

§  3   Uppföljning  

   Protokollet  från  närmast  föregående  styrelsemöte  2009-‐07-‐24  gicks  igenom  och  lades  Mll  
handlingarna.  Alla  punkter  som  var  planerade  hade  genomförts  med  framgång;  mer  akMvt  
arbete  med  sponsoring  &  priser,  satsningen  på  tjejtennis,  banarbetet,  Arild  Open  med  
tävlingsvärdar  och  tennisskolan.  Det  som  för  nästa  år  är  kvar  aN  uträNa  är  arbetet  med  aN  
under  tennisskolans  informera  om  klubbens  verksamhet  och  rekrytera  medlemmar,  akMvt  
medverka  Mll  aN  tonårstjejer  spelar  tennis  och  deltar  i  Arild  Open,  se  Mll  aN  det  finns  bäNre  
möjligheter  Mll  aN  boka  och  spela  tennis  privat  under  tenniskole  Mden,  utveckla  hemsidan  så  
aN  bokning  av  tennisskolan,  anmälan  Mll  Arild  Open  och  aN  Arild  Opens  dagsprogram  och  
resultat  utvecklas  på  hemsidan.

§  4,  5   Val



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

Anna  Crona  utsågs  Mll  sekreterare  för  samma  Md.  Inom  sekreterarens  avsvar  ligger  också  
uppdateringen  av  hemsidan.  Peter  Crona  som  fortsäNer  som  tävlingsledare  och  Mll  ansvaret  
som  tävlingsledare  ingår  fron  och  med  nu  Arild  –  Mölle  utbytet  och  tennisskolan  som  Axel  
fortsäNer  aN  driva.  

   Jörgen  Haglind  och  Coco  Belfrage  hade  Mdigare  utseNs  Mll  ordförande  respekMve  vice  
ordförande  av  årsmötet.

§  6   KommiEéer  

  KommiNéernas  ledare  utsågs  och  de  får  i  uppdrag  aN  förtsäNa  i  nuvarande  sammasäNning  
eller  knyta  2-‐3  personer  Mll  sig  för  aN  akMvt  driva  arbetet  vidare.  KommiNéerna  fick  följande  
sammansäNning  där  första  namn  är  sammankallande  och  ansvariga.

   Ban  kommi/é:  Coco  Belfrage,  Henrik  Wachtmeister.

   Trivselkommi/é:  Anna  Crona,  LoNa  Brandt,  Eva  Esbo,  Annika  Lindfeldt.  TrivselkommiNéns  
ansvar  omfaNar  Kaaéet,  BuMken,  Tjejtennis,  eventuell  barnakMvitet,  Grillkvällen.

   Tävlings  och  tränings  kommi/é:  Peter  Crona,  Axel  Brundin,  Cecilia  Hall.  Tävlings  och  
träningskommiNéns  ansvar  omfaNar  Tenniskskolan,  allt  runt  Arild  Open  och  
Klubbmästerskapet  mellan  Mölle-‐Arild,  ffa    spelprogrammet  och  tävlingsvärdarnas  ansvar  
under  Arild  Open.  

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

   Janne  Trollsås  tar  ansvar  för  den  årliga  gol>ävlingen.

§  7   Uppföljning  av  verksamheten

   a.  Städdagar.  Coco  och  bankommiNen  fick  Mll  uppdrag  aN  se  över  hur  städningen  kan  drivas  
på  eN  mer  konMnuerligt  säN  under  sommaren  men  också  eventuellt  under  resten  av  året.  
Som  förslag  presenterades  Mölles  tenniskubbs  säN  aN  driva  banskötseln  med  avlönade  
ungdomar  som  tar  ansvar  för  banornas  skötsel,  underhåll,  smärre  inköp  under  sommaren  och  
de  leder  också  städdagarna.  Eva  föreslog  också  aN  det  kan  finnas  möljighet  aN  knyta  
personerna  som  har  banansvaret  i  Ödåkra  Mll  aN  utöka  siN  uppdrag  Mll  aN  omfaNa  
banskötseln  i  Arild  under  resten  av  året.  Henrik  kommer  som  Mdgare  fortsäNa  med  
ogräsbesprutningen  av  banorna  under  hösten.  

   b.  Tennisskolan.  Axel  Brundin  och  Uffie  Persson  har  sköN  tennisskolan  mycket  bra  och  aN  det  
var  styrelsens  önskan  aN  dessa  båda  skulle  leda  verksamheten  även  kommande  år.  Coco  och  
Eva  skulle  kontakta  dem.  Deltagande  i  tennisskolan  hade  för  övrigt  varit  på  samma  nivå  som  
förra  året  med  ca  130  anmälda  vilket  gjort  aN  en  tredje  ledare  tagits  in  och  Tranekärrsbanan  



också  använts.  Deltagar  nivån  bör  ligga  på  max  90  för  aN  kunna  täckas  av  två  ledare  och  två  
banor.  Peter  och  Axel  fick  Mll  uppdag  aN  se  över  hur  tennisskolan  kan  fortsäNa  aN  drivas  på  
lika  framgångsrikt  säN  samMdigt  som  man  ger  mer  möjlighet  för  medlemmar  och  andra  
privatpersoner  möliheter  Mll  mer  spelmöjligheter  under  säsongen.  Vid  Mdigare  möte  
beslutades  aN  anmälan  Mll  tenniskolan  fr  o  med  nästa  säsong  enbart  ska  ske  via  hemsidan  och  
email,  Anna  uppdaterar  hemsidan  samMdigt  som  deNa  ska  anslås  tydligt  på    klubbhuset  och  
posten  inför  nästa  säsong.  Det  beslöts  också  aN  vi  ska  ha  en  välkomstdag  med  en  värd  vid  
tennisskolans  start  som  informerar  om  klubben  och  medlemskap.

   c.  Banornas  kondiOon  och  ev  inköp.  Nya  bänkar  Mll  banorna  har  donerats  och  popplarna  har  
beskurits.  Coco  meddelarde  genom  Henrik  aN  brunnens  placering  behöver  förbäNras  och  aN  
vaNentrycket  på  bana  2  måste  förbäNras.  Offert  på  väg  in.  Henrik  ansvarar  för  en  
ögräsbesprutning  på  banorna  Mll  hösten  som  tdigare.  Det  finns  eN  önskemål  aN  ha  en  glasad  
del  av  anslagstavlan.  Janne  MNar  på  en  lösning  och  en  offert  på  deNa.  

   d.  Arild  Open.  Tävlingsledningen  har  i  år  beståN  av  Peter  och  Axel.  Vi  har  haa  21  klasser  även  
i  år  och  en  smärre  höjning  av  avgiaerna  för  icke  medlemmar.  Totalt  hade  vi  110  anmälda,  
vilket  är  ungefär  som  vanligt.  Fler  och  fler  eaerfrågar  en  internet  lösning  för  aN  kunna  följa  
dagsprogrammet.  Problemet  med  förbehåll  måste  styras  upp  och  bli  tydligare  aN  endast  
förbehåll  som  meddelas  vid  anmälan  kommer  aN  respekteras,  övriga  förbehåll  ges  enbart  av  
tävlingsledningen.  Deltagarndet  av  tonårstjejer  är  svagt.  Vädret  har  i  år  varit  bra  men  dåligt  
väder  sent  under  veckan  ställde  Mll  problem  så  aN  reservsöndagen  måste  användas  vilket  har  
Mll  följd  aN  många  deltagare  inte  har  möjlighet  aN  vara  med  och  matcher  inte  kommer  aN  
sluköras.    Lerbergs  hallen  har  inte  varit  eN  alternaMv  eaersom  det  ansågs  fel  aN  lägga  
avgörande  slutspels  matcher  på  eN  helt  annat  underlag.  Upplägg  med  alternerande  
tävlingsledare  har  fungerat  bra  även  i  år  och  ruMner  börjar  fungera  väl,  det  är  forkarande  
vikMgt  med  tydliga  regler  (superMebreak,  tävlings  ledning  resp  tävlingsvärdarnas  
ansvarsfördelnig,  mobiltelefon  med  nr  0706  197564  som  används  av  lednigen  och  värdarna  
under  veckan  och  hemside  informaMon  med  mera)    för  deltagare,  tävlingsledningen  och  
värdarna,  ffa  vid  sämre  väder.  VikMgt  är  aN  Mll  nästa  år  anslå  regler  tydligt  från  början  på  
klubbhuset,  hemsidan  (inbjudan  också  på  posten  och  i  Mölle)  Mdigt  på  säsongen  och  löpande  
under  Arild  Open.  Peter,  Axel  och  Cissi  ser  över  deNa  Mll  nästa  år

   e.    Mölle  –  Arild  tävlingen.  Tyvärr  blev  det  enbart  5  matcher  i  år  eaersom  många  var  borta  
denna  dagen.  Vi  måste  Mll  nästa  år  se  Mll  aN  fler  bokar  in  denna  dagen  så  vi  har  bra  spelare  på  
plats.  Peter  och  Axel  ansvarar  för  Mölle  –  Arild  utbytet.  Eva  fick  i  uppdrag  aN  fråga  Axel  om  
han  kan  vara  tävlingsledare.  

   e.  AvgiRer  2011.  Revidering  av  medlems-‐,  tävlings-‐  och  spelavgi4er  diskuterades  på  årsmötet  
och  det  beslöts  aN  inför  nästa  säsong  eN  beslut  ska  tas  om  spelavgiaerna  ska  sänkas  Mll  60  kr  
eller  ligga  kvar  på  det  nya  höjda  priset  80  kr  för  medlemmar.  Priste  för  icke  medlemmar  
ansågs  rimligt.  Försäljningen  av  kuponger  är  i  nivå  med  förra  året  så  priset  har  inte  ändrat  
spelmönstret  men  det  är  vikMgt  aN  sMmulera  och  uppmuntra  medlemmarna  Mll  spel  och  
priset  på  banorna  ska  vara  generöst.  Jörgen  fick  Mll  uppgia  aN  ta  upp  deNa  som  en  punkt  vid  
nästa  styrelse  möte.    



   f.  BiljeTörsäljning.  Det  konstaterades  aN  biljerörsäljningen  i  Rusthållargårdens  regi  
forkarande  fungerade  alldeles  utmärkt.  Janne  ansvarar  för  deNa.

   g.  Medlemsregistret.  Styrelsen  kom  överens  om  aN  det  inte  finns  något  behov  av  aN  uppräNa  
och  underhålla  eN  detaljerat  medlemsregister  men  aN  vi  behöver  ha  eN  underlag  för  aN  
kunna  fortsäNa  få  kommunens  akMvitetsstöd  (namn  och  födelsedata  på  anmälda  Mll  
tennisskolan).  Janne  fortsäNer  ansvara  för  deNa.  

   h.  Sponsring  &  priser.  Janne  meddelade  aN  alla  sponsorer  har  betalat,  ev  2  nya  sponsorer  på  
gång  och  Eva  meddelade  aN  vi  har  fåN  väldigt  fina  priser.  Eva  kommer  anslå  tydligare  hur  man  
blir  sposnor  eaer  som  fler  frågade  när  de  fina  sposorskyltarna  kom  upp  på  klubbhuset.  Eva    
ordnar  en  bild  Mll  hemsidan.    Förslag  om  en  tredjebana  med  basketkorg  kan  sponsras  om  vi  
får  möjlighet.

   i.  Kommunikontakter.  Henrik  har  kontakt  med  kommunen  ffa  angående  arrende  avtalet.  
Klubben  kan  inte  få  10  års  kontrakt  nu  eaersom  kmmunen  har  för    avsikt  aN  låta  alla  
kommunkontrakt  komma  i  linje  med  andra  kommunkontrakt.  Kommunen  uppskaNar  Arilds  
TKs  verksamhet  och  kommer  ge  oss  3-‐4  års  kontrak  och  senare  10  års  kontrakt.  Övriga  
diskussioner  med  kommunen  är  avrinningen  från  tennisbanorna.  All  avrinning  sker  direkt  Mll  
reningsverket  villket  ger  hög  belastning  för  kommunen.    Ingen  åtgärd  krävs  just  nu.  Henrik  
fortsäNer  gärna  aN  stöNa  Jörgen  i  kommande  kommunkontakter.  

   j.  Hemsidan.  Det  finns  eN  behov  aN  göra  medlemmarna  mer  uppmärksamma  på  hemsidan.  
Anna  och  LoNa  Brant  fick  Mll  uppgia  aN  ta  fram  en  skylt  på  klubbhuset  med  hemsidan  och  
uppdatera  skylten  vid  vägen.  De  nya  internet  baserade  anmälnings  och  
dagsprogrammslösningarna  kan  komma  aN  kräva  en  smärre  investering.  Anna  återkommer  
med  offert.

   k.  Golfen.  Janne  tar  ansvar  för  golfen  under  Arild  Open  veckan.

§  8   Preliminära  Oder  2011

   Styrelse  möte  under  hösten  (Anna  och  Peter  återkommer  Mll  Jörgen  när  de  är  på  plats)

   Påsk  styrelse  och  kommiNemöte  

   7  maj  –  Städdag  och  styrelsemöte

   26  juni  –  Städdag

   27  juni  –  8  juli  –  Tennisskola

   10  juli  –  Mölleutbyte

   20  juli  onsdag  kl  16-‐18    -‐  Tjejtennis

   22  juli  –  Fixardag  (Coco  ansvarig)

   23  juli  lördag  –  31  juli  Arild  Open    



   30  juli  Grillkväll    

   27  juli  onsdag  Golaävling

   29  juli  fredag  kl  15.00  –  Årsmöte  och  styrelsemöte

     31  juli  söndag  Final  dag,  prisutdelnig  och  grillkväll

   31  juli  söndag  Reservdag  

§  9   Avslutning

Henrik  och  Jörgem  tackade  för  visat  intresse  och  förklarade  mötet  avslutat.

Noteringar:  

Anna    

  


