
 
 
 
 

PROTOKOLL NR 10 2015 
 

 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte med Kalmar Gymnastikförening 
 
Tid 150211 
 
Plats Gymnasten 
 
 
Närvarande styrelseledamöter: 
Thomas Olsson 
Emelie Ekholm 
Maria Nilsson 
Malin Frödeberg 
Martin Sjöström 
Jennie Holmquist 
Gunilla Karlsson 
 
 
Anmält förhinder: 
Camilla Ed 
Inger Andersson 
Gabriel Lindeby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 1. Mötets öppnande 
Ordförande Thomas Olsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2. Fastställande av dagordningen 
Godkändes  
 
§ 3. Föregående mötes protokoll  
Protokollet godkändes 
  
§ 4. Uppdragslistan 
Gicks genom och kontrollerade vilka poster som var klara 
 
§ 5. Läget i våra grupper inför våren -15 
Det är långt ifrån fullt i grupperna och vi har många i kö. Annars så rullar det på i 
gruppern. 
Julia Samuelsson kommer att sluta till VT-15 men hon kollar runt själv för att hitta en 
ledare. 
Marie Lindbladh har föräldrar i sin grupp som är intresserade av att bli ledare. 
 
 
§ 6. Rapporter 

• Tävling: AG 1 har varit i stockholm och tävlat, det gick på 16.232 
kronor, Peak performance sponsrade med 10.000 och idrottsrabatten 
gav 5.200 

• Kansliet: Thomas och Emelie var på en sammandragning av säker och 
trygg förening på Scandic Hotell.  

• Utbildning: Julia och Jenny ska på AG-utbildning i Tidaholm. 
 

§ 7. Styrelsekonferens 
Vi ska försöka boka in en styrelsekonferens ganska nära in på årsmötet. En fredag/lördag 
 
§ 8. Ekonomisk rapport 
Bokslut -14: Thomas gick genom hur det ser ut. 
Budget -15: Vi kommer att lägga fram en minus budget inför kommande årsmöte 
 
§ 9. Inköp  
Garderober till gymnasten 5000 
Vi riktar ett tack till Emelie och Christian för att de monterat de nya garderoberna, 
även ett tack till Emelies svåger Henrik Ekholm som skänkt de nya bokhyllorna till 
kansli och hall. 
Kopiator: Thomas fortsätter förhandlingar med Offitech om att leasa kopiator.  
 
§ 10. Hemsidan 
Vi fortsätter att jobba med den nya hemsidan, men vi avvaktar lite med att släcka ner 
den gamla. 
 
 
§ 11. Kansliet (Beslut om provanställning fr.o.m 150301) 
Styrelsen beslutar att provanställa Emelie Ekholm som kanslist under 6 månader 
 



§ 12. Sponsorer, skyltar 
Peak performance och Intersport sponsringsavtal har löpt ut, Maria har gjort ett 
förslag om hur man kan förlänga.  
 
§ 13. Skrivelser och brev  
GF sydost, undrar om vi har någon som kan vara aktuell till styrelsen i sydost. Vi 
känner att vi har fullt upp ändå. 
Lindö 20 timmar hyresfritt: Efter att Thomas varit i kontakt med rektorn på 
Lindöskolan så har ett avtal nu upprättats, lindöskolan får hyra gymnasten 20 timmar 
kostnadsfritt och vi fortsätta använda Lindöskolans gymnastiksal på samma sätt som 
innan. 
 
§14. Kalmar Gymnastiken vill (bifogas) 
Emelie och Thomas jobbar vidare och skickar ut den till styrelsen 
 
§15. Verksamhetsberättelse 
Emelie jobbar vidare med denna 
 
§ 16. Årsmötet 
26/3 19.00 på stadshotellet 
 
§ 17. Övriga frågor 
Emelies plats i styrelsen när hon blir anställd? Emelie kommer inte att kunna ha en 
regelrätt styrelseplats men kommer att kunna skriva protokoll och ha en 
sammankallande roll 
 
§ 19. Nästa styrelsemöte 
 
Sekreterare:      Justeras: 
 
………………………………………..  ……………………………………… 
Emelie Ekholm     Thomas Olsson 



Att göra lista:  
Vad: Vem: Till: Klart: 
Ledarmöte för BUS Emelie, Jennie och 

Maria 
Vecka 8 

 
Synliggöra de nya grupperna för ledarna. Emelie och Maria  

 
På god väg 

Ny fyllning till gropen Martin  
 

Skyltar om hur man får ställa redskap på nya 
mattan 

Martin Snarast 
 

 
  
 
 


