
 
 
 
 

PROTOKOLL NR 2 2015 
 

 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte med Kalmar Gymnastikförening 

 
Tid 150422 
 
Plats Gymnasten 
 
 
Närvarande styrelseledamöter: 
Thomas Olsson 

Maria Nilsson 

Malin Frödeberg 

Jennie Holmquist 
Inger Andersson 
Gabriel Lindeby 
Marie Lindblad 
Marianne Litzing 
Linn Hermansson 
 
Anmält förhinder: 
Martin Sjöström 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 1. Mötets öppnande 

Ordförande Thomas Olsson hälsade alla välkomna, speciellt Linn som var med på sitt 
första styrelsemöte samt förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2. Uppdragslistan 
Gicks genom och kontrollerade vilka poster som var klara 
 
§ 3. Fastställande av dagordningen 
Godkändes  
 
§ 4. Föregående mötes protokoll  
Protokollet godkändes 

  
 
§ 5. Ekonomi 
Vi ligger bra till ekonomiskt. 
Mini Maxi gick på 6587 kronor. 
Hittills har vi haft kurskostnader på 25 260 kronor. 
Inger har rapporterat till Svenska Gymnastikförbundet och betalat medlemsavgiften 
på 25 740 kronor, (33 kronor / medlem). 
Vi har fått kommunalt bidrag på 15 000 kronor 
Vi har fått in 7 500 kronor på sponsring. 
Vi har betalat 38 000 kronor till Eurogym för den nya mattan och barrholmarna. 
 
Thomas och Inger var på banken under V 15 och löste in aktieobligationer som hade 
ökat med 45 000 kronor. 
 
§ 6. Rapporter 

BUS – Andreas Ekblom är intresserad av att bli ledare, BUS kontaktar honom. 
Det behövs lite riktlinjer för hur vi vill ha det med föräldrar inne i hallarna under 
träningstiden, BUS tittar på detta. 
 
Tävling – Inget att rapportera 
 
Gymmix – Sista gången är 28/4, utegympan drar igång den 11/5 18.00 vid 
Norrlidsbadet. V36 drar de igång inne igen. 
 
Gymnasten – Mycket att göra med grupperna inför hösten. Jagar ledare till 
alla grupper. Hallar är önskade inför hösten. Men annars är allt bara bra. 
 

§ 7. Hemsidan 
Hemsidan är flyttad från idrottonline till sportadmin. 

 
§ 8. Uppvisning 
Emelie mailar till 20+ gruppen om hjälp med att flytta redskapen till och från 
Gymnasten på söndagen. 
Thomas är speaker under uppvisningen. 
 
§ 9. Inkomnas skrivelser och brev 
En inbjudan om att vara med i fanborgen under nationaldagsfirandet. Vi avböjde. 



 
§ 10. Övriga frågor 

 Under veckan har det stått i tidningen att gymnastiken ska flytta till simhallen 
när det har byggts en ny simhall. Detta står det inget om i den Idrottsutredning 
som Bo Eklinder har gjort. Thomas har varit i kontakt med Thomas Lindén på 
Kalmar SK om ett eventuellt samarbete om en hall. 

 Sponsring: Emelie har varit i kontakt med Johannas choklad om att det är 
intresserade av att gå in som sponsorer genom att vi säljer deras choklad. 
Emelie återkommer om detta. 

 Peakperformance kommer att fortsätta att sponsra med 3000 kronor / år. 
Dessa pengar ska öronmärkas till AG. 

 Gymnasieförbundet och Lars Kagg, nya sponsorer. 

 Vi kan plocka ner äventyrsbadets skylt, de fortsätter inte att sponsra. 

 Tårtkalas 22/5 Emelie skickar ut inbjudan. Det kommer att bli lite tävlingar. En 
lista om vem som gör vad under sommaren kommer att gå runt. 

 Marie kommer att styra upp städningen så att det blir lättare och mer välgjort. 
 
§ 11. Nästa styrelsemöte 
2015-05-20 17.00 på gymnasten. 
 
 
 
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 

 
 
  
 
 


