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Protokoll styrelsemöte Mölle Tennisklubb 2018
Datum:

1 apr 2018

Tid:

15.00 - 16.00

Plats:

Klubbhuset, Mölle + telefon

Kallade,
närvarande:

Carl Johan Nordblom (delvis), Jean Odgaard, Thomas Bergström Joachim
von Hirsch, Stefan Bengtsson, Michael Liversedge

Kallade, ej
närvarande:

Eva Bergman

1. Öppnande av mötet
Sekreteraren hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppet.

2. Föregående protokoll - Öppna punkter
Några öppna punkter från föregående protokoll. Dessa diskuterades inte på mötet utan
skjuts på till nästa möte.

3. Vad har hänt sedan sist?
Tennisskolan
Anmälan öppen from idag 1 april. ca 10-15 anmälningar har kommit in till Thomas B.
Städdagen 1 april
Ca 10-12 personer mötte upp på städdagen 1 april. Banorna krattades med mer.

4. Banorna inför säsongen 2018
Enligt tidigare beslut prövar klubben M. Sunden för att iordningställa banorna. Carl
Johan kontaktar M. Sunden.
Vi ska sätta upp nya vindskydd på kortsidan mot havet på båda banorna. Nya sådana
vindskydd har vi fått genom tennisklubben i Båstad. Kompletta med fästanordning och
allt. Detta har ordnats av Erik Nordblom.
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Banskötarna
Vi har samma besättning som förra året. I år kommer troligen Niklas Lindholm också att
jobba. Joachim sätter ihop schema och kontrakt. Kopia på schema sändes sedan till alla i
styrelsen.
Övrigt
Stefan går igenom eventuella ytterligare arbetsuppgifter för barnskötare som kan utföras
under säsongen.

5. Anläggningen inklusive klubbhus
Vi behöver komplettera med möbler. Inköp i maj. Carl-Johan ansvarar för att samla ihop
ett gäng som åker och handlar. Stefan medverkar.

6. Möllespelen - Klasser mm.
Damsingel klassen under Möllespelen 2017 blev inte riktigt som vi hade tänkt oss.
Tävlingsledningen bevakar detta inför årets lottning.
Till årets Möllespel ska vi avlasta Carl-Johan på tävlingsledningen och fördelar det på flera
personer. Thomas B skickar ut schema på e-post till ett antal personer som får skriva upp
sig. Förslag på kandidater är förutom medlemmar i styrelsen Henrik Cosmo, Jens Knobe,
Erik Nordblom, Björn G, Stefan Jonsland och systrarna Tell.

7. Övriga frågor
Sponsorer
Jean O meddelar att Höganäs Hem är ny som liten sponsor inför säsongen 2018. PwC
fortsätter som tävlingssponsor ett år till (tom 2018).
Webben
Joachim har uppdaterat hemsidan. Viktig detalj här är att klubben nu har skrivit in om
samtycke om lagring av personuppgifter vid ansökan om medlemskap.

8. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum 2 juni 2018 kl. 14:00. Plats Tennisklubben

9. Avslutande av mötet
Ordföranden avslutade mötet.
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