STYRELSEBERÄTTELSE
för året 2009

GULLBODA
TENNISKLUBB

MEDLEMMAR
Vid årets slut uppgick antalet medlemmar till 59.
Magnus Malmros, Lars Löfgren, Lena Hansson, Mikael Grill och Karin Reichard
har under året antagits som nya medlemmar och Britt-Marie Malmros, Christer
Hammarlund och Kai Pettersen har utträtt ur föreningen.

STYRELSE / REVISORER
STYRELSE
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Övrig ledamot
Suppleant
Suppleant

Helene Liljefors
Charlotte Egman
Roland Berndt
Lenah Dunström
Staffan Arvas (banansvarig)
Martin Völcker (vice banansvarig)
Maria Frondell

REVISORER
Ordinarie
Suppleant

Camilla Dunström
Lars Törnberg

VALBEREDNING

Christer Brunzell och Gunnar Granström

SAMMANTRÄDEN
Ordinarie årsmöte hölls den 4 mars 2009.
Styrelsen har hållit 4 protokollförda styrelsemöten och ett arbetsmöte kring
tävlingen.

EKONOMI
Den ekonomiska ställningen framgår av balans- och resultaträkningar.
Medlemsavgiften har varit 250:Timpriser
Vardag
Helg

Medlemmar

Utomstående

20:40:-

60:120:-

Skötselavgiften har varit 10:- per vardagsandel och 20:- per helgandel. För icke
utfört medlemsarbete debiteras 500:-.
Under tävlingsveckan fylldes vår kassa på bra, genom framförallt
kioskverksamheten!
Årets resultat framgår av resultat och balansräkning.

BANANS
BANANS SKÖTSEL
SKÖTSEL
Medlemsarbetet flöt på bra och banan var fin hela säsongen. Inför säsongen
inhandlades, tillsammans med GTFF, rejäla och lätthanterade partytält, som skyddar
både mot regn och sol!
Stora svampar som suger upp mycket vatten användes inför tävlingen med mycket
bra resultat.
Banan försågs med nya stadiga möbler i trä istället för de i plast som givit vika.
För att förbättra flödet vid kiosken gjordes ytterligare en trappa och en grind togs
upp i staket på altanen – det fick avsedd effekt.

BANANS UTNYTTJANDE
Även i år har vi bokat vår bana med hjälp av klisterlappar på anslagstavlan.
Utöver tävlingsveckan har banan utnyttjats enligt nedan:
Vardag
Helg

2002

2003

2004

2005

2006

2007 2008

?91
?53

77
60

95
41

111
46

128
120

175
61

2009 2010

204
60

TÄVLINGSVERKSAMHETEN
Under vecka 31 - inkl fredag-söndag vecka 30 - spelades det matcher.
FINALISTER (inom parentes antal startande i resp klass)
Herrsingel (8)
Thomas Ekberg - Henrik Frondell (bröts p.g.a skada i 3:e set!)
Herrdubbel (8) Claes Völcker/Thomas Ekberg – Joakim Brunzell/Jesper Strid
Damsingel (0)
Damdubbel (3) Lotta Dunström/Helle Liljefors - Ce Egman/Dette Morast
Mixed (8)
Helle Liljefors/Fredrik Sjöström – Ce och Tommy Egman
OPEN-Senior (6) Tommy Egman - Stig Arvas
OPEN-Junior (4) Johan Arvas – Filip Arvas
Ungdom (8)
Max Dunström – Ludvig Völcker

ÖVRIGT
Strax efter midsommar var tränarna Kurre och Nicole från Mälarhöjden på plats
för den årliga tennisträningen!
GTK Classic day innebar vita kläder och träracketar och en trevlig dag, som vi hoppas
upprepas!
Under vecka 31 var det, som vanligt, mycket aktivitet både på och utanför banan:
- fantastiska och underhållande matcher
- vår uppskattade kiosk , som utökats med varma mackor
- brännboll med hamburgergrillning
- festliga finaler med musik, domare och revbensspjäll
- loppis
-och sista med inte minst - Eva-Bengta vann 500:- till GTK, på ett vad genom att
slänga sig i vattnet med de kläder hon råkade ha på sig just då!
Tack alla ni medlemmar som lagt ner så mycket tid och entusiasm på att skapa och
genomföra så många bra aktiviteter på och utanför tennisbanan. Till säsongen 2010 är
det styrelsens ambition att kunna locka fler frivilliga krafter och att fördela arbetet
jämnare.
Stockholm 2010-02-19
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