
 
 

 

PROTOKOLL NR 3 2016 
 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Kalmar Gymnastikförening 
 

Tid 160815 
 

Plats Gymnasten 
 

Närvarande styrelseledamöter: 
Thomas Olsson 

Malin Frödeberg 

Erika Persson 

Marie Lindblad 
 

Anmält förhinder: 
Maria Nilsson 

Inger Andersson 

Jennie Holmquist 
Marianne Litzing 

Martin Sjöström 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 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. Ekonomi 
Ekonomin ser bra ut. Gymnasten har ökat hyresintäkterna. Det är budgeterat för en 
renovering av köket. 
Övriga föreningens budget ligger i fas. 
 
Beslut: Inköp av två dammsugare á 650 kronor styck 
 

§ 6. Rapporter 
Bus – Alla grupper är fulla, vi saknar ledare till tre av grupperna. Eventuellt kommer 
detta att lösa sig under kommande vecka. En ny familjegrupp på Stagneliusskolan på 
söndagarna kommer att startas upp med mammor som ledare. 
Tävling – Inget att rapportera 
Utbildning – Inget att rapportera 
Drill – 2 team och två solo var i Frankrike i Juli och tävlade i cupen. Det gick jättebra 
och blev poängrekord och Eddie Englid placerade sig 4:a. De kör igång terminen 
vecka 34 och kommer att ha tre nya team. De har haft ett jättestort ledartapp från 11 
till 4 stycken. En koreograf kommer 2-3/9 och hjälper till med nya program. 
Gymnasten – Elina Frödeberg, Moa Nilsson och Maja Nilsson har storstädning på 
Gymnasten inför terminsstart. 
Hjärtstartaren har kommit och ska hängas upp i entrén vid utrymmningsplanen. 
Styrelsen ska ha en ”fixardag” 3/9 
 
Thomas och Emelie har varit och besökt Inger som för närvarande är rullstolsbunden 
men verkar ändå hålla humöret uppe och jobbar på med föreningens ekonomi. 
 

§ 7. Inkomna skrivelser och brev 

Inga inkomna 
 

§ 8. Övriga frågor 

Idrottsrabatten är beställd. 
 

§ 9. Nästa styrelsemöte 

2016-09-14 17.30 på Gymnasten 
 
Sekreterare:   Justeras: 
 

………………………………………..  ……………………………………… 

Emelie Ekholm   Thomas Olsson 



 
 
 
 
 
 
 
 
Att göra lista:  
Vad: Vem: Till: Klart: 
Ledaravtal Emelie och Thomas  

 
Sponsorhuset Emelie  

 
Ny fyllning till gropen Martin och Emelie  

 

Skyltar om hur man får ställa redskap på 
nya mattan 

Martin och Maja  
Nilsson 

Snarast 

 

Sätta upp sponsorsskyltar Martin Snarast 

 
 
 


