
 
 
 
 

PROTOKOLL NR 3 2015 
 

 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte med Kalmar Gymnastikförening 

 
Tid 150520 
 
Plats Gymnasten 
 
 
Närvarande styrelseledamöter: 
Thomas Olsson 

Maria Nilsson 

Malin Frödeberg 

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



§ 1. Mötets öppnande 

Ordförande Thomas Olsson hälsade alla välkomna. 
Martin Blev firad på födelsedagen. 
 
§ 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. 
Vi har gjort ett inköp av en ny dator till kansliet, 4990 kronor. 
Uppvisningen gav ett netto på ca 40 000 kronor. 
Avgifterna till SvGF överskrider budgeten då de har höjt sin avgift. Hittills har vi 
betalat 26 000 kronor. 
RM kostade 32 000 kronor, gymnasterna själva betalade 11 893 kronor, föreningen 
betalade 10 776 kronor och truppen stod för 9 532 kronor. 
 
§ 6. Rapporter 

BUS – Det saknas fortfarande ledare i några grupper, men på det stora hela så 
ser det bra ut. 
 
Tävling – A-truppen har tävlat på RM de kom på 36:e plats av 38 tävlande lag. 
Det var 23 stycken som åkte iväg. 
 
Gymmix – Utegympan är igång, vädergudarna har väl inte riktigt varit på vår 
sida såhär långt. Första gången var det 24-, andra gången 12- och tredje 15- 
motionärer. 
 
Gymnasten – Martin undrade om fler lampor med rörelsevakt kunde 
installeras, Emelie meddelade att vi får ligga lite lågt med detta tills framåt 
hösten då kommunen nyligen installerat flera stycken i hallen och trappan. 
Roxette kommer till Kalmar i sommar och har ställt frågan om att få ha 
Gymnasten som uppehållslokal. Vi ställer oss väldigt avvisande till detta då det 
var så stora problem senast när vi upplät lokalerna vid liknande evenemang. 
 
Utbildning – Lindöskolans gymnastiksal är bokad till BAS-kursen 22-23/8 
Emelie undersöker vilka som ska gå. 
 

§ 7. Tårtkalas 
Läget är under kontroll. Maria har beställt 25 stycken tårtor från Stensöbageriet. 250 
stycken är anmälda. Det kommer att bli tipspromenad runt huset. 
 
 
 



§ 8. Uthyrning av Gymnasten helger 
Beslut:  
Från och med 2015-05-20 är grundhyran 3000 kronor för att hyra Gymnasten på 
helgen med övernattning.   
Dessutom kostar det:  
200 kronor/gymnast för en övernattning eller  
300 kronor/gymnast för två nätter. 
 
§ 9. Inkomna skrivelser och brev 
Inga inkomna skrivelsere 
 
§ 10. Övriga frågor 

 Ledaravtal – Från och med hösten måste alla ledare skriva på ledaravtal, det 
kan komma att se lite olika ut hur länge man förbinder sig att vara ledare. 

 Ledarmöte – onsdagen 2015-08-19 17.00 är det ledarmöte, information om 
nya städrutiner, SISU mm. 

 
§ 11. Nästa styrelsemöte 
2015-08-10 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 

 
 
  
 
 


