
 
 

 
 
 

PROTOKOLL NR 4 2016 

 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Kalmar Gymnastikförening 

 

Tid 160914 

 

Plats Gymnasten 

 

Närvarande styrelseledamöter: 
Thomas Olsson 

Erika Persson 

Marie Lindblad 

Maria Nilsson 

Jennie Holmquist 
Marianne Litzing 
Jeanette Holm (suppleant för Erika) 
 

Anmält förhinder: 
Inger Andersson 
Malin Frödeberg 
Erika Persson 

 
 
Frånvarande:  
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 
Det är en liten felbedömning på intäkterna på medlemsavgifterna, men det är inte 
någon större fara med det vi kommer att hamna ganska så bra när vi är klara. 
 

Gymnasten ser bra ut ligger bra till mot budget. 
 
Drillen ligger bra till mot budget 
 

§ 6. Rapporter 
Bus – Vi bjuder in Christina Stångberg för att diskutera vad hon skulle kunna göra i 
föreningen. 
Tävling – Mix - truppen ska tävla i november, C-truppen ska tävla i bra, bättre, bäst. 
Utbildning – Bas trupp i Kalmar 24/9 allt är klart inför den. 
Teori steg 1 november på Stadshotellet 
Domarutbildning AG 4 stycken vill åka 

Moa Nilsson, Maja Nilsson och Elina Frödeberg har gått hjälpledarutbildning på 
Hällevik i sommar. 
Trampett steg 1 – Maria Nilsson undersöker om vi kan ha den här då många vill gå 
den och en del behöver förnya sina licenser.  
Drill – Thomas Johansen från Norge, koreograf var en helg och hade träning med 
team och seniorer. Miniorerna åker till Nybro och tävlar under hösten. 
Gymnasten – Fortfarande svårt med veckostädningen 

Gymmix - Dagens ros i Barometern gick  till Gymmix 

 

§ 7. Beslut om justering av teckningsrätt för Kalmar Gymnastikförening 

Beslut: på grund av att Inger Andersson har svårt att uppsöka bank beslutar 
styrelsen att förändra teckningsrätten för Kalmar Gymnastikförening.  
 
Ordförande Thomas Olsson, kassören Inger Andersson och Emelie Ekholm 

var för sig tecknar Kalmar Gymnastikförening, samt bank- och postgiroärenden. 
Styrelsen beslutade även att Thomas Olsson och Inger Andersson var för sig får 
göra kontantuttag på Kalmar Gymnastikförenings bankkonton.   

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad 
 
 

§ 8. Sportadmin 

Emelie berättade om en ny funktion om sportadmin där man kan återanmäla sig till 
sin grupp och då även betala samtidigt. Man kan även ha funktionen så att man kan 



ha först till kvarn på platserna i barngrupperna och att man måste betala 
medlemsavgiften direkt. Vi kommer att prova att ha funktionen för återanmälan och 
direktbetalning 
 

§ 9. Inkomna skrivelser och brev 
Nominering till Idrottspris från Kalmar Kommun. 
Inbjudan till frukost på Kalmarsund hotell 26/9 med information om vad de som hotell 
kan erbjuda oss som idrottsförening. Emelie går. 
 
En skrivelse från Kalmar kommun och kultur och fritid om att bidragen till föreningar 
ska ses över så att de är tidsenliga. 
 

Övriga frågor: 
Fixarkväll: 7/10 18.00 för styrelsen med familjer 
Föreningsutveckling: halv dag teambuilding halv dag planering Emelie undersöker 
möjligheten till detta. 
Styrelsekonferens: Vi planerar för att köra en endags konferens med styrelsen 
innan höstterminen är slut 
 
 

2016-10-05 18.00 på Gymnasten 

 

Sekreterare:      Justeras: 
 

………………………………………..  ……………………………………… 

Emelie Ekholm     Thomas Olsson 

 
 
 
 
 
 
 
 

Att göra lista:  
Vad: Vem: Till: Klart: 
Ny fyllning till gropen Emelie  

 

Skyltar om hur man får ställa redskap på 
nya mattan 

Martin och Maja  
Nilsson 

Snarast 

 

Sätta upp sponsorsskyltar Thomas Snarast 

 
 
 


