Verksamhetsplan för år 2014
Avgående styrelsen för Stenhamra Tennisklubb lämnar följande förslag:

Målsättning är att:
- Verka för nyrekrytering av medlemmar, både seniorer och juniorer
- Informera medlemmarna Idrott online och via vår egna hemsida.
- Fortsätta att verka för en kamratlig och trivsam atmosfär i klubben
- Utbilda våra tränare både internt och extern för att höja kvalitén vid juniorträningen,
-Bearbeta kommunen vidare för att renovera utebanornas skyddsstängsel som borde vara deras ansvar.
-Vi fortsätter träningen med de sju grupper vi har.
-Vi kommer efter sportlovet att fylla på några av grupperna så de blir bidragsberättigade.
-Vi ska försöka samordna med tränarna så vi kan ordna ett tennisläger.
-I övrigt fortsätter vi arbetet som tidigare med att ge barn och ungdomar möjlighet att lära sig spela
tennis för en rimlig summa pengar utan att behöva tacka nej på grund av ekonomiska skäl.
-Till sommaren är våra planer att ha tennisskola för 4-12 barn om intresse finns.
-Vi vill fortsätta med de juniorer vi har och behålla de halltider vi har även under höstterminen
- Göra uppehåll med fysträning ett år p.g.a. tränar brist..
- Anordna minst ett föräldramöte under året.
- Bidra till att aktiviteter initieras för klubbens juniorer. Gemensamma avslutningar med plakettutdelning
- Förbättra kontakten mellan föräldrar och tränare
- Verka för att våra juniorer ska komma ut och tävla i större utsträckning, för dom som vill.
-Uppmuntra juniorerna och deras familjer att utnyttja utebanorna mer
Försöka bibehålla både medlem och spelaravgifter på samma nivå som föregående år.
Medlemsavgiften: 150 kr för senior.
Medlemsavgiften är 50 kr för junior och oförändrad 200 kr för familj.
Spelavgiften för gruppspel per deltagare/termin: 2000 kr per person/termin
Träningsavgiften för seniorer per termin: 2400 kr per deltagare/en timme i veckan
Träningsavgiften för juniorer per termin: 700 kr per deltagare/en timme i veckan
Kontrakt på UTE-banorna: 350 kr för senior eller 500 kr för familj.
Strö tider på utebanorna kan hyras till en kostnad av 70:-/timme för medlem och 80:-/timme för övriga.

Tävlingsverksamhet:
-Gruppspelet tar timeout tillsvidare
-Vi kommer inte i år anmäla lag för tennisallsvenskan.

Träningsverksamhet
-Vi vill fortsätta att bedriva tennisgrupper.
Vi vill också anordna tennis-skola i sommar samt genomföra de aktiviteter vi traditionsenligt brukar genomföra så
som vår-leken, klubbmästerskap samt avslutningar.
Vår målsättning är också att öka intresset för att tävla.

Övriga intentioner för året.
Idrottonline ska börja användas i samband med information och utskicka till alla medlemmar.
Speedledger´s bokföringssystem ska börja användas för att få en mer kontrollerad kostnadsfördelning.
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