
 
 
 
 

PROTOKOLL NR 4 2015 
 

 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte med Kalmar Gymnastikförening 

 
Tid 150817 
 
Plats Gymnasten 
 
 
Närvarande styrelseledamöter: 
Thomas Olsson 

Malin Frödeberg 

Martin Sjöström 
 
Anmält förhinder: 
Marianne Litzing 
Linn Hermansson 
Maria Nilsson 

Jennie Holmquist 
Inger Andersson 
Gabriel Lindeby 
Marie Lindblad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 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 och håller budgeten mycket väl. Vi får bättre statligt 
bidrag i och med att det är mycket bättre rapportering via sportadmin. 
 
§ 6. Rapporter 

Roxette -  fungerade bra. Emelie har fakturerat en och en halv dags hyra då 
de nyttjade hallen redan på fredagen trots att endast lördagen var 
överenskommen.  
 
Supersportis – 2015-08-08 var ett mycket lyckat evenemang med jättemånga 
besökande barn. Några föräldrar som blev intresserade av att eventuellt bli 
ledare och många fler barn i kö. Ett jättebra jobb av Julia Cherry, Jenny 
Svensson, Moa Nilsson och Ulrika Sandebäck som var med och hjälpte till hela 
dagen. 
 
Möte angående byggnation på Fredriksskans – Thomas och Emelie 
berättade lite kort om det mötet de varit på angående byggnationen på 
Fredriksskans. Thomas skrev ett svar å den remiss som kommit till föreningen. 
 
Gymmix – Utegympan har varit välbesökt under sommaren trots busväder. En 
annons tillsammans med Förlösa GOIF kommer i Kalmar Posten V 34 
 
Renovering – Renoveringen av fasaden påbörjas under V 34, stöttorna ska 
bytas (om man har påbörjat arbetet på en måste man göra klart det arbetet den 
dagen… de fyller nog en ganska viktig funktion). Taket och takfönsterna 
kommer att bytas ut också. 
 

§ 7. Ledarmöte 2015-08-19 
Ganska så dålig uppslutning till ledarmötet. Emelie gick igenom vad som ska tas upp, 
powerpoint kommer att visas. Vi bjuder på en frukt. 
 
 
§ 8. Arvode  
Frågan bordlades till nästa styrelsemöte 
 
 
 



 
§ 9. Skaljacka till ledarna 
Svårt att hitta en prisvärd, snygg och bra jacka. Thomas och Emelie fortsätter och 
kolla och Malin undersöker om hennes arbetsplats eventuellt kan gå in som 
sponsorer mot att de får ha logga på jackan. 
 
§ 10. Projekt 
Vi har fått första delsumman av projektpengarna till samverkan med skolan. 
Resterande kommer när projektet är slutrapporterat. 
 
§ 11. Inkomna skrivelser och brev 
Kungörelse från kommunen – Detaljplan för södra Fredriksskans 
 
§ 12. Övriga frågor 
Emelie kommer att vara ledig V 43 from 2015-10-16 tom 2015-10-23 
 
 
Sekreterare:      Justeras: 
 
 

 
………………………………………..  ……………………………………… 
Emelie Ekholm     Thomas Olsson 



Att göra lista:  
Vad: Vem: Till: Klart: 
    
Synliggöra de nya grupperna för ledarna. Emelie och Maria  

 
Sista 
genomgången 
19/8 

Ny fyllning till gropen Martin  

 
Skyltar om hur man får ställa redskap på nya 
mattan 

Martin Snarast 

 
 
  
 
 


