Minnesanteckningar från möte i tennissektionen, USIF, 23 oktober 2017
Närvarande: Gunnar, Niclas, Jan, Lars, Oscar, Camilla, Hans, Mathias, Karin, Andreas, Staffan och Thibault
•

Tennissektionen (TS), som varit vilande sedan en tid, har härmed aktiverats. Styrelsen har sagt OK till
att sektionen aktiveras och VD samt tennischef är informerade.

•

Medlemmar som representerar olika kategorier (föräldrar, vuxna spelare i tennisskolan samt
abonnenter) i tennisverksamheten kommer ses och diskutera hur verksamheten kan utvecklas och vilka
behov man ser i hallen etc. Se vidare under uppdrag nedan.

•

Mötet beslutade att minnesanteckningar ska tas på alla möten och att dessa ska göras tillgängliga för alla
medlemmar i USIF via hemsidan. Beslutades också att en första information skall läggas på hemsidan
med information om aktivering om TS samt kontaktpersoner.

•

TS syfte och uppdrag:
1. Vara ett stöd och en rådgivare till USIFs tennischef och till tränare för att på bästa sätt utnyttja
det utrymme och de tider som finns tillgängliga på de åtta tennisbanor (fem inne, tre ute) som
USIF erbjuder.
2. På bästa sätt öka effektiviteten, motivationen och resultaten av alla gruppers tennisträning.
3. Bidra till att fortlöpande information om tennisverksamheten delges alla medlemmar.
4. Tillsammans med USIFs styrelse och personal skapa ett förtroendefullt samarbete för hela USIF
5. Vara en aktiv länk mellan medlemmar, styrelse och tränare inom USIF

•

Tennischefen, Thibault Brink, närvarade på mötet och gav sin syn på hur han vill jobba med TS. Han
berättade om planer för tennisverksamheten på kort och lång sikt. Thibault uppfattar en ökande trend för
tennisintresset och har en vision om att eventuellt kunna utöka tennisskolan kvällstid samt på lång sikt
se över antalet tennisbanor för att söka möjligheter till fler banor att spela på året runt.

•

Övriga frågor som kom upp som diskussionspunkter men som tas med till kommande möten var:
1. Hur kan man göra hallen mer tennisinspirerande? Dekorera med priser och bilder på kända
tennisprofiler.
2. Marknadsföring av banorna under tider 7-16. Eventuellt se över studentpris och billigare
abonnemang.
3. Mötesplats för ungdomar. Efter att pingisbordet flyttades finns inte längre någon bra plats för
ungdomarna att vara på innan och efter träning. Diskussion om läxrum eller liknande togs upp.
4. Underhåll av banorna. Vad behöver göras på kort och lång sikt?
5. Kalendarium på hemsidan kan bli bättre. Lägga in dels evenemang i gym, tävlingar i padel/tennis
samt möten (styrelse/TS).

•

Mötet beslutade att överlåta till valberedningen att föreslå en ledamot ur sektionen till styrelsen.

•

Kontaktpersoner för tennissektionen är Lars Karlén (tel 070-8800483) och Karin Troell (070-6236238)

•

Nästa möte i tennissektionen hålls på USIF arena kl. 18.oo den 6 November 2017
2017-10-26

