Verksamhetsplan ÖTS 2017
Följande utgör en plan för 2017 års verksamhet för Öregrunds tennissällskap.

Tävlingar
ÖTS planerar att genomföra två stycken officiella tävlingar, den traditionella Tennis veckan
som återigen skall genomföras under vecka 29 samt en junior/ungdoms under vecka 26.
Tävlingsledare för Tennisveckan blir Per Klippmark och för Juniortävlingen Lars Jönsson.
Tennisveckan är en stor tävling av ta hand om. Vi måste se till att 2017 och framöver skapa en
än bättre organisation och styrning av tävlingen.

Interna tävlingar
Inom klubben kommer också ett antal interna tävlingar att genomföras, stadsmatchen mellan
Öregrund och Östhammar kommer att genomförs i Östhammar, samt Skinkblixten under
julmellandagarna! Den populära Tennathlon tävlingen fortsätter under vår och höst.

Anläggningar
Inomhus Hallen
Inomhus Hallen kommer att uppdatera och förbättra lyset i hallen. På ovanvåningen kommer
att arkiv att skapas. Tidigare mögelangrepp har med enkel metod kunna stävjas. Inga större
övriga kostnader finns planerade för hallen.
Tallparken samt kyrkbanan
Diskussion med kommunen har skett och en uppgradering av ny WC-anläggning skall vara på
plats före juni månad ingång. VVS dras till vår bod där en kioskdel skapas.
Läktardelen har under 2016 förnyats av Öregrunds Bygg, handgripligen och via sponsoring.
Visst kompleteringsarbete återstår till sommaren.
Under året kommer en investeringsplan för Tallparken och Kyrkbanan att göras. Troligt är att
en omläggning av T1 sker först hösten 2018.
Nytt webbaserat bokningssystem bör eventuellt utvärderas. I samband med det ett nytt
bokningssystemet kan även låssystemet för grindarna till utebanorna installeras.

Träningar
Sommarträning
Den sedvanliga sommarträningen kommer att genomföras under sommaren. Under sommaren
2016 genomfördes den på ett utmärkt och uppskattat sätt. Utse en sommarträningsansvarig.
Inomhusträning
Träningen inomhus kommer under våren vara begränsad då vår ordinarie tränare är skadad.
Under höstsäsongen skall förhoppningsvis träningen vara på sedvanlig nivå igen.
Fortsatt arbete med marknadsföring mot främst de yngre måste fortsätta och förstärkas.

Ekonomi
Det ekonomiska resultaten de senaste två åren är positiva. Och mer möjligheter finns om
arbetet med sponsorer förstärks och effektiviseras. Klubben har idag ett antal aktiviter på
gång.

Administration
Medlemmar
Medlemsregister har under 2016 säkrats. Hemsidan kommer att byggas om under året.
FaceBook används kontinuerligt.
Utskick av ett nyhetsbrev avseende information samt vad som är på gång inom klubben skall
fortsättas på det sätt som gjordes under 2016.
Styrelsearbete
Styrelsen har under året 2016 haft i princip ett möte per månad. Det kommer även att gälla
2017. Vi är glada för att alla styrelsemedlemmar vill fortsätta att arbetet för ÖTS under året
2017.

Kommunen med omnejd
En fortsatt gott samarbete med kommunen är en grundbult för oss. Kommunen har indikerat
att ett nytt arendeavtal skall göras under året.
Ett gott samarbete med Östhammar Tennis är viktigt.
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