
 
 
 
 

PROTOKOLL NR 5 2016 

 
 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Kalmar Gymnastikförening 
 

Tid 161026 
 

Plats Gymnasten 
 

Närvarande styrelseledamöter: 
Thomas Olsson 

Erika Persson 

Marie Lindblad 

Maria Nilsson 

Jennie Holmquist 
Marianne Litzing 

Malin Frödeberg 
 

Anmält förhinder: 
Inger Andersson 
 

 
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 
Inget att rapportera 
 

§ 6. Rapporter 
Bus –  Jennie har pratat med Christina Stångberg om att komma tillbaka till 
föreningen för att kunna vara med som stöd till nya ledare och lite blandad hjälp. Vi 
bjuder in Christina till nästa styrelsemöte. 
Jennie rapporterade om det barnet som blev inlåst i ett omklädningsrum efter 
gympans slut. Jennie har varit i kontakt med berörda föräldrar och de ledare som det 
rör. Mail till alla ledare har gått ut om att de måste vara jättenoga med att kolla av 
omklädningsrum. Vi måste påtala för alla ledare att de måste rapportera till kansliet 
när det har hänt olyckor på gympan. Emelie skickar en nalle och T-shirt till det 
drabbade barnet. 
Julia Samuelsson och Jenny Svensson har dragit igång att de ska ha provapå gympa 
under höstlovet. Onsdagen 2/11 13.30-17.00 kommer de ha det i arenahallen i 
sporthallen.  
Tävling – Mixen, A-truppen, B-truppen ska till Vetlanda på tävling.  
Malin och Maria bjuder in ledarna till trupperna för att börja kvalitetssäkra 
tävlingsgymnastiken. 
Utbildning – Teoriutbildning i november Teori steg 1. 
Hjälpledarutbildning 30/11 17-20 och den 3/12 9-17 

Drill –  
Gymnasten –  Thomas riktar ett tack till de som var med och hjälpte till under 
fixarkvällen. 
Gymmix - Det är bara bra på gymmix 

Säker och trygg – Thomas och Emelie rapporterade lite kort om möte med Kaja 
inför certifieringen den 23/11. Malin, Thomas och Emelie går  
 

§ 7. Inkomna skrivelser och brev 

Inbjudan till certifiering av Säker och Trygg förening 
 

§ 8. Övriga frågor 

Lapp om foto på hemsidan - Vi behöver få ut en sådan lapp ut till alla barn i alla 
grupper. 
Ledarträff - Onsdagen den 16/11 18.30 

Ledardag - Lördagen den 14/1 Kickoff 



Kläder - Inköp av Kalmar Gymnastikförenings kläder sker via Stadium och där finns 
kollektionen att tillgå via hemsidan. Övriga önskemål ska gå via styrelsen. 
Styrelsekonferens - 11/2 

Årsmöte 2017 22/3 18.00 Stadshotellet 
Beslut taget om: Utdrag ur belastningsregistret för nya ledare 
 

§ 9. Nästa styrelsemöte 
 

 

2016-12-07 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 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 



 


