Styrelsemöte 181203
Narvarande: Lars Månsson. Margot Forselius. Ake Hedelin, Per Gärdt & Jan-Åke Hermansson
§1

Mötet öppnat av ordförande Lars Månsson.

§2

Genomgång av föregående protokoll.
Lars gjorde en kort genomgång av föregående protokoll. Beslutades att larmet skall göras
om så att det kopplas till Westvakt. Christian har fått i uppdrag att lösa detta tillsammans
med Frost A larm. Viktigt att det finns både brandlarm och inbrottslarm och att vi vet vart
brandlarmet är kopplat om det börjar brinna.
Ekonomin ser bra ut. Jan-Åke Hermansson får i uppdrag att se hur upplägget skall se ut
gällande minnesfonden för Hans Lundevall. Jan-Ake diskuterar detta med kassören
Christian m fl. Pengam skall fonderas utanför klubbens ordinarie pengahantering.
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§3

Utbildning i tennis för ungdomar som går i 8:an våren 2019
Åke Hedelin. Karin Hult och Malin österwald roddar med detta projekt. Allt är på gång och
planen är att detta skall köras under våren 2019.

§4

Vinterserien
Per Gärdt har arrangerat ett nytt tävlingspel för klubbens medlemmar. Detta arrangeras
som ett poolspel som skall vara färdigspelat innan 1 mars. Tävling för både män och
kvinnor.

§5

Padeltennis utomhusbyggnation 2019
Jan-Åke Hermansson och Ake Hedelin roddar vidare med detta uppdrag för att se om det
är möjligt att få till byggnation under våren 2019. Jan-Åke och Åke får i uppdrag att ta fram
kalky1er. stämma gällnade bygglov samt finansiering. De skall även stämma av med
Arvsfonden för att se om klubben kan få pengar därifrån vilket borde vara fullt möjligt. Vi
räknar med att en bana kommer kosta ca 500 000 kr och förhoppningen är att vi ska kunna
få bidrag på den största delen av detta. Särskiltbidrag från Arvika kommun?
Riksidrottsförbundet?

§6

Nya nät inomhus
Nya nät är beställda och kommer sättas upp inom kort. Virveln kan tänka sig sponsra
klubben med näten. Lars och Ake löser sponsringsdelen med Fredrik Karlsson.

§7

Annandagsdubbel
Margot meddelade att dubbeln är inplanerad att arrangeras även i år.

§S

Trasiga hängrännor
Åke och Jan-Ake fick i uppdrag att fixa hängrännoma på långsidan mot vattentornet. Ta
hj älp av Alf Engström när vädret är ok. Kolla även över att hängrännoma på klubbstugan är
rena så att vattnet kommer kunna rinna undan bra.

§9

Matchkläder till tävlingsjuniorer
Beslutades att sponsra våra mest aktiva juniorer med tävlingskläder. Per Gärd! löser detta.

§ 10

Datum för nästa styrelsemöte 190204 kl 18:00.

§ 11

Mötet avslutat
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Per Gärdt
sekreterare

