Inkomna frågor/motioner inför MTK årsmöte 7/4 2022

Typ
Fråga
Fråga:

Avsändare
Elisabeth Öhlund

Inkommit
7/3 2022

Hej! Jag skulle vilja ta upp nedanstående:
-Varför kommer det ingen information numera hur många timmar som är
uthyrda när man (jag) har anmält timman ledig?
-Hur blir man kompenserad på uthyrd ledigställd timma?
-Går det att få avdrag på nästkommande faktura dvs terminsfaktura på
de timmar som har blivit uthyrda minus administrations avgift?
-Går det att se tillbaka i tiden ( ca 2 år eller mer) hur många timmar som
har blivit uthyrda som det inte gått ut någon kompensation?
Tennishälsningar
Elisabeth Öhlund

Svar:

Hej Elisabeth, tack för din fråga.
Matchi som är det system som vi använder för bokningar håller koll om
du ledigställer en bantid du har på abonnemang. Om tiden sedan bokas
blir du kompenserad per automatik och får en ”klipp tid” till godo på ditt
Matchi konto.
Vi använder oss inte av avdrag på fakturor utan allt hanteras av Matchi.
Logga in på Matchi.se så ser du hur många timmar som blivit uthyrda,
dvs antal klippkort du har till förfogande.
Behöver du hjälp är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.
Mvh
Styrelsen Mölndals Tennisklubb.

Typ
Fråga

Avsändare
Anna Löfgren

Inkommit
22/3 2022

Fråga:

Hej, jag kommer på årsmötet.
Jag skulle gärna vilja att man informerar mer kring vad som händer med
hallen. Hur länge får vi vara kvar och vad händer med planerna kring ny
hall.
MVH, Anna Löfgren

Svar:

Hej Anna! Tack för din fråga.
På årsmötet kommer det informeras om hur status är för ny hall.
Mvh
Styrelsen Mölndals Tennisklubb.

Typ
Motion
Fråga:

Avsändare
Magnus Beischer

Inkommit
23/3 2022

Hej MTK,
Den största frågan som föreningen arbetar med är frågan om ny hall.
Många medlemmar undrar var i processen vi befinner oss och hur
planerna ser ut. Föreslår i denna motion att MTK informerar alla
medlemmar regelbundet, minst en gång per kvartal, om progressen i
arbetet, tidplanen, aktuella hinder, alternativ som diskuteras, vilka som
deltar i arbetsgruppen, hur stor risken är för att vi kommer att vara utan
hall under en period osv.

Vänliga hälsningar,
Magnus Beischer

Svar:

Hej Magnus! Tack för ditt engagemang och motion. Vi förstår att det
uppstår frågor och funderingar och vi vill naturligtvis att våra medlemmar
är informerade om vad som händer och sker gällande ny hall. Vi har vid
tidigare informationsbrev informerat att vi återkommer när vi har
information som kan förmedlas.
Här har vi kunnat varit bättre, om än bara informerat om att det inte finns
ny information att dela till våra medlemmar.
Svar ja, vi kommer framöver informera våra medlemmar minst
kvartalsvis om senaste status, oavsett om det finns ny information att
delge eller ej.
Svar nej, på specifika ämnen och information som ingår i utskicket. Vi
kan inte specificera dessa då vi inte alltid har eller kan distribuera all
information. Det kan vara information som inte är komplett, känslig,
spekulativ eller information som helt enkelt inte får distribueras.
Mvh
Styrelsen Mölndals Tennisklubb.

Typ
Oklart
Fråga:

Avsändare
Erik Martin

Inkommit
24/3 2022

Hej!
Många medlemmar undrar hur det kommer bli med nuvarande hallen.
2024 ska vi vara borta och det tar tid att få en ny hall på plats.
Under punkt 14 övrigt så skulle vi därför vilja lägga fram vår idé om att
flytta hallen till Lindome (marken bakom utebanan som kommunen
också äger)
Detta ser vi alltså som en interimslösning under tiden vi står utan hall
from 2024.
När sedan den nya hallen är uppförd någonstans i Åbyområdet kan
hallen i Lindome stå kvar som antingen en del av Mölndals TK eller
Lindome TK.
Med vänlig hälsning,
Erik Martin
Magnus Beicher
Anna-Löfgren
Mattias Löfgren

Svar:

Hej Erik, Magnus, Anna och Mattias!
Tack för ert engagemang. Det är oklart om det är fråga alternativt
motion? Vi svarar således på båda alternativen.
Vi har vid tidigare tillfälle träffats och tillsammans diskuterat era tankar
och funderingar gällande interimslösning.
I vårt arbete med ny hall ingår det många olika punkter att diskutera och
planera för. Interimslösning är en av många viktiga punkter som är
ständigt närvarande i vår dialog med Mölndals Stad.
Då interimslösning är en av de punkter som håller på att diskuteras och
inte är beslutad kan vi i dagsläget endast som tidigare informerats ha ert
förslag i åtanke som ett alternativ.
Det skall tydliggöras att det arbetas för att undvika en interimslösning.
Svar nej, vi kan inte besluta att ert förslag är en interimslösning däremot
har vi ert förslag i åtanke som ett möjligt alternativ. (om motion)
Svar ja, vi kan ta upp er ide gällande interimslösning under punkt 14,
övrigt. (om fråga)
Mvh
Styrelsen Mölndals Tennisklubb.

