
 
 
 
 

PROTOKOLL NR 6 2014 
 

 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte med Kalmar Gymnastikförening 
 
Tid 140813 
 
Plats Gymnasten 
 
 
Närvarande styrelseledamöter: 
Thomas Olsson 
Emelie Ekholm 
Inger Andersson 
Maria Nilsson 
Malin Frödeberg 
 
 
Inbjudna: 
Gunilla Karlsson 
 
 
Anmält förhinder: 
Jennie Holmquist 
Camilla Ed 
 
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. Städning 
Malin har gjort en städlista som vi laminerar och ger till den som är städledare där 
står det vad som ska göras under städningen. 
 
Tillsyn av centraldammsugaren, stående kontroll på halvår. Gunilla undersöker om 
”vanliga” munstycken till centraldammsugaren.  
 
Ny städtid 18.30. 
 
§ 5. Ledarmöte? 
Vi skjuter upp ledarmötet den 18/8. Vi tar ett gemensamt ledarmöte i samband med 
HLR-utbildning i september. 
 
§ 6. Ny kontakt Smålandsidrotten 
Philip Rosqvist är vår nya kontakt, philip.rosqvist@smalandsidrotten.se 
Mobil:  070 508 91 46 
 
§ 7. Nätverket på Gymnasten 
Vi har nytt nätverk på Gymnasten lösenordet för ledarna är: frivolt1 och för gäster är 
det: gymnasten 
 
§ 8. Frågor från Camilla 
Inger besvarar Camillas frågor. 
 
§ 9. Grupper hösten 
AG-uttagning till en ny grupp sker under september, berörda ledare bestämmer 
datum för detta. 
 
§ 10. Ekonomi  
Friståendegolvet är betalat: 409 275 kr  
Lokstödet är rapporterat 17494 kr och det är godkänt. 
Expressfoto har ringt Inger och undrat om vi vill vara med på fotografering under 
sportlovet. 
 
Just nu ligger vi minus i budget på Gymnasten det beror på friståendegolvet. 
Vi ligger även minus enligt budget också, detta beror delvis på att Gymmix inte har 
haft så stor inkomst som vi budgeterat för och att truppen tagit ut för mycket arvode. 
 
Inger och Gunilla har gjort ett förslag på ändrade priser för uthyrning av Gymnasten. 
Se bilaga. 



 
Inger har gjort en uträkning av medlemsavgifter för att det ska bli lättare att tala om 
vad summan blir. 
 
§ 11. Ledarkonferens Ekerum 
Thomas har varit i kontakt med Ekerum om att ha en inspirationsdag där för våra 
barn- och ungdomsledare. Eventuellt en två dagars. Emelie och Maria tar med det till 
Smålandsidrotten. 
 
§ 12. Rapporter 
Gymnasten: Taket har blivit lappat och vi har blivit lovade att de ska ta hand om 
fjärrvärmen, just nu så har vi varken varmvatten eller värme. 
Arbetet med friståendegolvet gick bra, men det var ett hårt jobb och många av AG-
tjejerna och deras föräldrar var med och hjälpte till. 
 
§ 13. Skrivelser och brev 
Inga inkomna 
 
§ 14. Övriga frågor 
Jennie Holmqvist tillfrågas om att bli mentor för de yngre ledarna. 
Maria har gjort ett förslag på informationslapp till föräldrarna. 
 
§ 15. Nästa styrelsemöte 140903 
Kaja medverkar på mötet. 
 
Sekreterare:   Justeras: 
 
………………………………………..  ……………………………………… 
Emelie Ekholm   Thomas Olsson 

 



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

Emelie och Maria 13/8 
 

Ledarmöte/ Boka Stadshotellet Gunilla 18/8 
 

Städlista Malin 13/8 
 

Ny grupp ute i skola 8-12 år Kamilla  
 

Se över prislistan för uthyrning Inger och Gunilla 13/8 
 

Mingel inför terminsstart Maria 13/8 
 

    
 
 
 
 


