
 
 
 
 
PROTOKOLL NR 3 2017 
 
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte med Kalmar Gymnastikförening 
 
Tid 170823 
 
Plats Gymnasten 
 
 
Närvarande styrelseledamöter: 
Thomas Olsson 
Maria Nilsson 
Erika Persson 
Malin Frödeberg 
Jenny Svensson 
Hanna Wennerholm 
Marie Lindblad 
Jennie Holmquist 
 
Anmält förhinder: 
Marianne Litzing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 1. Mötets öppnande 
Ordförande Thomas Olsson hälsade alla välkomna. 
 
 
§ 2. Föregående mötes protokoll 
Protokollet godkändes 
 
§ 3. Uppdragslistan 
 
§ 4. Ekonomi 
Ekonomin ser bra ut, vi ligger rätt till mot budget. 
Kommunalt LOK-stöd 15 628,80 kronor 
Riksidrottsförbundet 41 360 kronor 

 
§ 5. Rapport 
BUS - Alla grupper är fulla och vi har ledare och hjälpledare till alla grupper. 5 nya 
ledare fördelat i grupperna på skolorna.  
Tävling - Regionstrampetten 28/10 Alla trupperna, truppcupen 1 25/11 C-truppen, 
Truppcupen 2 18/11 C-truppen och B-truppen 
Gymmix - Cecilia och Marianne har varit på Korpens topp Convention i Växjö den 20 
augusti. Många inspirerande ledare och pass. Bland annat, Fantastic 60, Hiit, 
Organic Bodywork, Crossmix och Styrkepass lugnt. De var mörbultade när de begav 
sig hemåt. Mycket ny inspiration som de kan nyttja till sina pass hemma i Funkabo. 
Utegympan har varit välbesökt hela sommaren även när vädret inte varit så lysande. 
Vi har bara behövt ställa in 2 gånger på grund av ösregn. 
Sista utegympan är den 30 augusti, då bjuder vi på korvgrillning. 
Utbildning - 13 stycken nya hjälpledare, som redan är insatta i grupper. BAS-kurs 
Kalmar 16-18/9, 19 stycken som ska gå. 
Trupputbildning under hösten 
Första hjälpen - säker och trygg 
AG utbildning basic och steg 1 Kalmar, Västervik och Vetlanda kör tillsammans. 1/10 
AG basic och 25-26/11 AG 1 
Drill - EM i Italien under sommaren, IC i Kroatien. Färre antal deltagare i denna 
terminen mot våren, några avhopp inför terminstart. Koreografen från Norge var här 
under helgen och gjorde nya program. 9-10/10 Kick Off i Ängelholm. Behöver köpa in 
nytt material. 
Gymnasten - Köket är på gång.  
Uthyrningen under sommaren till kommunen fungerade sådär, men de var nöjda.  
Det börjar trilla in bokningar i hallen för hösten.  
 
§ 6.  Lägesrapport från arbetsgruppen om Gymnastenutredningen 
Maria och Jonas har mätt hallen och ritat upp på ritning så att alla mått finns, de 
har gjort ett förslag Jonas håller på att ta in offerter på nya redskap ommöbleringen. 
Marie och Benette kommer lämna in ett förslag. De kommer att ha ett nytt möte i 
Gymnastengruppen.  
 
§ 7. Läktaren 
Barn som klättrar på bänkarna på läktaren och hänger ut över räcket riskerar att trilla 
ner. Hur kan vi lösa det? Vi börjar med en skylt - Inga barn på läktaren utan 



målsmans sällskap. 
Vi vänder handtaget på dörren så att det är svårare för barnen att komma in själva. 
 
Vi undersöker möjligheten för att höja räcket på läktaren, eller någon annan lösning 
som är relevant. 
 
§ 8. Övriga frågor 
Profilkläder - Kolla upp med mindre storlekar på kläderna. 
 
§ 9. Inkomna skrivelser och brev 
Inga inkomna skrivelser och brev 
 
§ 10. Nästa styrelsemöte 
20/9 18.30 
11/10 18.30 
15/11 18.30 
6/12 18.30 
 
 
Sekreterare: Justeras: 
 
 
 
……………………………………….. ……………………………………… 
Emelie Ekholm Thomas Olsson 
 



Att göra lista:  
Vad: Vem: Till: Klart: 
    
    
    
 
  
 
 


