
 
 
 
 

PROTOKOLL NR 5 2015 
 

 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte med Kalmar Gymnastikförening 

 
Tid 150930 
 
Plats Gymnasten 
 
 
Närvarande styrelseledamöter: 
Thomas Olsson 

Martin Sjöström 
Marianne Litzing 
Maria Nilsson 

Jennie Holmquist 
Inger Andersson 
Marie Lindblad 
 
Anmält förhinder: 
Linn Hermansson 
Malin Frödeberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 1. Mötets öppnande 

Ordförande Thomas Olsson hälsade alla välkomna. 
 
 
§ 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 har 43 000 ute i 
obetalade medlemsavgifter. Vi har fått det statliga bidraget på 58 192 kronor och det 
kommunala på 19 565 kronor. 
BAS-kursen gick på 22 000 kronor. 
Inger och Emelie har gått igenom försäkringarna hos Pensum så att vi inte betalar för 
de som inte går. 
 
§ 6. Rapporter 

BUS - Barngympan är i full gång och det fungerar bra. Lite klagomål från 
föräldrar att grupperna är för stora, vi minskar ner grupperna för de minsta 
barnen till ca 20 till nästa termin. Vi provar att köra familjegympa för barnen till 
det året de fyller fem, en grupp får bli testgrupp. Emelie ringer sydost och kollar 
hur andra föreningar gör. 
 
Tävling – Malin hälsade att tjejerna i AG 1 väldigt gärna vill tävla och att de 
gärna vill komma vidare i sin utveckling. Emelie har kollat upp möjlighet till 
samträning med andra föreningar som också tränar AG. Hansa Hoburg som 
ibland hyr hos oss var jätteintresserade. 
 
Utbildning – BAS-kursen var mycket väl genomförd och vi fick mycket positiv 
respons från Sydost. 
Vi behöver planera in en HLR-utbildning, Maria kollar med Hans Engström. 
Vi planerar för en Bamse-kurs under hösten/vintern. 
Marie planerar för en inspirationsdag för barnledare och föräldrar. Emelie tar 
kontakt med Smålandsidrotten för att se om de kan vara med. 
 
Gymnasten – Det har varit en period då det har varit väldigt stökigt på 
Gymnasten och klotter i flickornas omklädningsrum. Emelie har gjort ett 
städschema för veckorna i ett försök att få lite bättre ordning.  
Thomas har kallat till ett ledarmöte (2015-10-14 19.00) för de som är ledare på 
Gymnasten, det som ska tas upp är frågor runt Gymnasten. 
Thomas kollar kodlås till dörren in till kansliet, lättare att byta kod än att byta 
lås. 
En kloss är trasig, Emelie kollar upp om man kan köpa ett nytt överdrag. 
Trampolinen har stått ospärrad, inga obehöriga får använda trampolinen. 
 



Gymmix – Marianne och Cecilia ska på inspirationsdag i Växjö. Ganska så bra 
uppslutning på gympan på Funkabo. 

 
§ 7. Säker och trygg 
Säkert och trygg träff den 8/10 18.00 på Kultur- och fritidsförvaltningen. Avstämning 
inför certifieringen. Emelie går dit eventuellt Maria. 
 
§ 8. Ledarkategorier och Arvoden 
Emelie gör ett självskattningsformulär till ledarmötet för att de själva ska bli medvetna 
om hur stort ansvar det är i de olika ledarkategorierna.  
Vi skriver om policy-dokumentet för ledare så att det blir ännu tydligare och avvaktar 
med höjning av arvoden. 
 
Beslut taget om att Gymmix sommargympan ska förbli gratis. 
Beslut taget om att arvodet för gymmixledarna under sommaren är 70 kronor. 

 
§ 9. Sektionerna och deras funktioner 
Bordlagd till nästa möte 
 
§ 10. Profilkläder 
Thomas och Emelie berättade om Stadium och hur det fungerar med profilkläder 
genom dem och deras bonussystem. Vi väntar på att få ett kontraktsförslag med ”sign 
on bonus”. Jacka till ledarna kommer att beställas från Stadium. 
 
§ 11. Brandsäkerhet 
Brandsäkerheten gicks igenom, detta kommer Thomas att prata mer om med ledarna 
på ledarmötet. 
 
§ 12. Inkomna skrivelser och brev 
Inga inkomna 
 
§ 13. Övriga frågor 
Peak Performence kommer inte att fortsätta sponsra, Martin plockar ner deras skylt. 
Maria ordnar med en dräktlåda med dräkter i storlek 6-10 år ungefär, från dans och 
gympagrossen.  
Thomas och Emelie undersöker möjligheten för en styrelsekonferens antingen helgen 
27-28/11 eller 4-5/12 
 
§ 14. Nästa styrelsemöte 
2015-11-04 17.00 på Gymnasten 
 
Sekreterare:      Justeras: 
 
 

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



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

 
Skyltar om hur man får ställa redskap på nya 
mattan 

Martin Snarast 

 
 
  
 
 


