
 
 
 
 
PROTOKOLL NR 4 2017 
 
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte med Kalmar Gymnastikförening 
 
Tid 170920 
 
Plats Gymnasten 
 
 
Närvarande styrelseledamöter: 
Thomas Olsson 
Maria Nilsson 
Malin Frödeberg 
Hanna Wennerholm 
Marie Lindblad 
Jennie Holmquist 
Marianne Litzing 
 
Anmält förhinder: 
Erika Persson 
Jenny Svensson 
 
Närvarande ledare: 
Benette Asplund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
§ 1. Mötets öppnande 
Ordförande Thomas Olsson hälsade alla välkomna. 
 
§ 2.  Fastställande av dagordningen 
 
§ 3. Föregående mötes protokoll 
Protokollet godkändes 
 
§ 4. Uppdragslistan 
Uppdragslistan är uppdaterad 
 
§ 5. Ordningen på Gymnasten 
Uppförandekod ledare - Thomas skriver ett allmänt brev till alla ledare om hur vi 
agerar på golvet. 
Tillsyn på Gymnasten i veckorna papperskorgstömning 
 
§ 6. Rapport 
BUS - Ledarmöte med busledarna och den nya ledarpärmen gick genom. Alla 
grupper har ledare och det funkar bra. 
Tävling - Lite stökigt bland truppledarna, ett möte är på gång för att se hur vi ska  
kunna lösa det. 
Gymmix - Bra i Funkabo, många deltagare. Lite struligt med larmet på Funkabo. 
Utbildning -  Basutbildning i helgen 17 stycken från föreningen gick kursen. 
HLR-utbildning på gång Maria har varit i kontakt med Hasse Engström och han kan 
köra den. Trampett utbildning under hösten. Brandutbildning, Emelie kollar med 
Smålandsidrotten. 
1/10 AG- utbildning 17 stycken anmälda, utbildningen kommer att vara på 
Gymnasten. 
Drill - Inget att rapportera 
Gymnasten - Köksrenoveringen, jakten på en snickare som kan göra renoveringen 
fortsätter. Vi har fått in en offert på 50 000 vilket vi tycker är väldigt mycket pengar.  
Jennie kollar med Hansa Bygg. 
 
§ 7.  Lägesrapport från arbetsgruppen om Gymnastenutredningen 
Gruppen har träffats en gång, det finns inget gemensamt förslag. Av säkerhetsskäl  
så måste ringställningen och dambarren över gropen plockas bort. Gruppen är  
överens om att det måste till förändringar inne i hallen, det gruppen inte är överens  
om är hur det ska göras.  
Hur går vi vidare? Ingen i gruppen vill jobba vidare då de inte kommer överens. 
Frågan bordläggs till nästa möte. 
 
§ 8. Läktaren 
Emelie har varit i kontakt med Kaja för att få veta hur vi ska gå vidare med räcket för 
att får reda på hur mycket vi får ändra på. Emelie har fått ett namn på 
serviceförvaltningen, Simon Gottfridsson. Han har semester till den 2/10. 
 



 
§ 9. Säker och trygg förening  
Möte 12/10 13.00 med Kaja och Therese. Maria, Emelie, Thomas eventuellt Malin 
Certifiering 29/11  
 
§ 10. Planeringskonferens 10-11/11 i Växjö 
Marianne, Thomas och Emelie åker. Emelie kollar med Hanna och Natalie 
 
§ 12. Övriga frågor 
Profilkläder - Emelie och Natalie håller på och uppdaterar profilen och håller på att 
ta fram nya ledarkläder. 
Det är dock svårt med kläder i mindre är storlek 122, finns inte i teamsortimentet. 
Gympadräkt - Benette hade ett förslag på träningsdräkt som gymnastern kan köpa 
via oss. Emelie tar över den kontakten med Geppetto. 
 
§ 11. Inkomna skrivelser och brev 
Fler i rörelse 21/10 Växjö 9-15 möjligheten att prova på lite olika träningsformer/nya 
trender. Vi erbjuder våra ledare att åka.  
“Föreningslivet är vår demokratis hjärta” föreläsning med Troed Troedson 2/10 
17.30-20.00 Emelie  
 
§ 10. Nästa styrelsemöte 
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: 
Köksrenoveringen Emelie   
Arbetsgruppen översyn Gymnasten Maria   
Läktarräcket  Emelie   
Lars Kaggs skylt Marie   
 
  
 
 


