
 
 
 
 
PROTOKOLL NR 5 2017 
 
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte med Kalmar Gymnastikförening 
 
Tid 171011 
 
Plats Gymnasten 
 
 
Närvarande styrelseledamöter: 
Thomas Olsson 
Maria Nilsson 
Malin Frödeberg 
Jennie Holmquist 
Marianne Litzing 
Jenny Svensson 
 
Anmält förhinder: 
Hanna Wennerholm 
Marie Lindblad 
Erika Persson 
 
Närvarande: 
Natalie Delcid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
§ 1. Mötets öppnande 
Ordförande Thomas Olsson hälsade alla välkomna. 
 
§ 2.  Fastställande av dagordningen 
 
§ 3. Föregående mötes protokoll 
Protokollet godkändes 
 
§ 4. Uppdragslistan 
Uppdragslistan är uppdaterad 
 
§ 5. Rapport 
BUS - Ledarmöte 10/10. Marie och Benette har meddelat att de slutar som ledare 
efter jul, lite problem med hur vi ska lösa det med AG-mini.  Det kommer att bli en 
ledardag för lite erfarenhetsutbyte och workshops 
Tävling - Lite struligt på truppsidan, men det är en lösning är på gång.  
AG gruppen har lite svårt med kontinuiteten med tränarna, vi bokar in ett datum för 
möte.  01:orna i mixen ska till Växjö på samträning inför en SM-satsning. 
Gymmix - Det är bra på Gymmix. Utegympa  
Utbildning -  DHLR-utbildning och tejpning 2/12 9.00-13  i C-hallen. AG basic har 
varit och det fungerade bra. 
Drill - Inget att rapportera 
Gymnasten - Läktarräcket är på gång Emelie har träffat Jonas från 
Serviceförvaltningen och han kollade på en lösning. Vi har bollat vidare kostnaden 
på 20 000 kronor till Kultur- och fritidsförvaltningen. 
Köksrenoveringen är på gång Hansa bygg lämnar in offert. 
 
§ 6. Gymnasten 
Maria samlar Hanna, Jonas, Jenny S och Jennie H för att ta fram ett prisförslag och 
ett förslag för hallen.  
 
Vi behöver någon som ser över redskapen inne i hallen för att kunna hålla efter 
redskapen som går sönder.  
 
§ 7.  Säker och trygg 
Thomas, Maria och Emelie har varit på möte med Kaja och Therese inför 
certifieringen.  
Certifiering 29/11 17.00 på Café Porten, föreläsning om “Jämställdhet för en 
framgångsrik idrott”. Malin, Maria, Thomas, Marianne. 
 
§ 8. Profilkläder / julgåva 
Emelie beställer västar till styrelsen 
 
§ 9. Övriga frågor 
Sportadmin: vi beslutar att köpa in modulen för att man ska kunna anmäla sig direkt 
till grupper. 



Styrelsekonferens 23-25/3 
Förbundsmöte 22-24/4 i Malmö 
Mixen har köpt in ett nytt fristående, föreningen tar den kostnaden. 
 
§ 10. Inkomna skrivelser och brev 
Inga inkomna. 
 
§ 11.  Nästa styrelsemöte 
15/11 18.30 
6/12 18.30 
 
 
Sekreterare: Justeras: 
 
 
 
……………………………………….. ……………………………………… 
Emelie Ekholm Thomas Olsson 
 



Att göra lista:  
Vad: Vem: Till: Klart: 
Köksrenoveringen Emelie   
Arbetsgruppen översyn Gymnasten Maria   
Läktarräcket  Emelie   
Lars Kaggs skylt Marie   
 
  
 
 
 


