
 
 

 

 

PROTOKOLL NR 4 2014 
 

 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Kalmar Gymnastikförening 

 

Tid 140507 

 

Plats Gymnasten 

 

 

Närvarande styrelseledamöter: 
Thomas Olsson 

Emelie Ekholm 

Inger Andersson 

Maria Nilsson 

Martin Sjöström 

Malin Frödeberg 

Jennie Holmquist 

 

Inbjudna: 
Gunilla Karlsson 

 

 

Anmält förhinder: 
Camilla Ed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 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. Unga ledare 
Smålandsidrotten har för avsikt att starta upp ett arbete med de unga ledarna. 

 

§ 5. Styrelsekonferens 10/5 Skansen (program) 
Jennie och Martin meddelar förhinder.  

• Se över föreningens grupper och tider. 

• Kalmar Gymnastiken vill 

  

§ 6. Idrottsforum 8/5 
Martin representerar föreningen 

 

§ 7. Föreläsardag 23/5 
En föreläsardag med Kajsa Bergqvist, Jonas Karlsson och Mats Kardell 

 

§ 8. Ledarkonferens 21/5 Stadshotellet 
Vi skickar ut kallelse efter planeringskonferensen.  

 

§ 9. Sommarfest 23/5 
Smålandsidrotten betalar tårtorna som Maria beställer från Stensöbageriet.  

Vi behöver köpa in saft, kaffe och tallrikar. 

Det mesta till sommarfesten är klart. 

 

§ 10. Ekonomi 
8 000 kronor i medlemsavgifter som ännu ej är betalade. 

Se bilaga om kurser och tävlingar/resor. 

Ekonomin ser bra ut. 

 

§ 11. Kalendarium 14-15 
Thomas ber att styrelsen uppdaterar sitt kalendarium 

 

§ 12. Rapport 
BUS: En del ledare vill sluta till hösten, vi måste se över hur det ser ut i grupperna. 

 

§ 13. Skrivelser och brev 
Det har kommit en inbjudan till oss att medverka i fanborgen på Svenska nationaldagen. Är 

det någon som vill medverka så är det ok. 

 

 



§ 14. Friståendegolvet 
Vi har fortfarande inte fått något leveransdatum för golvet. 

Thomas har sökt pengar på idrottslyftet och från kommunen, han har inte fått något besked 

ännu. 

 

§ 15. Övriga frågor 

• Städning: Det saknas en del städmaterial och centraldammsugaren fungerar inte 

riktigt som den ska. Vi måste se över rutinen vid städning. 

 

§ 16. Nästa styrelsemöte 140611 
 

Sekreterare:   Justeras: 

 

……………………………………….. ……………………………………… 

Emelie Ekholm  Thomas Olsson 

 

 

 

 

 


