
 
 
 
 

PROTOKOLL NR 6 2015 
 

 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte med Kalmar Gymnastikförening 

 
Tid 151104 
 
Plats Gymnasten 
 
 
Närvarande styrelseledamöter: 
Thomas Olsson 

Marianne Litzing 
Maria Nilsson 

Jennie Holmquist 
Inger Andersson 
Marie Lindblad 
Malin Frödeberg 

 
Anmält förhinder: 
Linn Hermansson 
Martin Sjöström 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 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 kommer inte riktigt att nå budgeten för medlemsavgifterna. Ska vi höja 
medlemsavgiften? Vi tar med oss den frågan till planeringskonferensen 4-5/12 
Aktivitetsbidraget har ökat lite och det statliga är 19 000 mer än vi budgeterat för. 
 
Gymnasten ligger bra till, det har kommit in 39 350 kronor för städning. 
 
Inger har undersökt möjligheten till att ha swish, en uppläggningsavgift på 495 
kronor, 49 kronor i månaden och 2 kronor / transaktion. 
 
§ 6. Rapporter 

BUS – Inget att rapportera 
 
Tävling – Inget att rapportera 
 
Utbildning – Inget att rapportera 
 
Gymnasten – Städningen i veckorna fungerar fortfarande sådär, Emelie 
undersöker vilka grupper det inte fungerar för och återkopplar till Thomas. 
 
Gymmix – Inget att rapportera. 
 
Ledarmötet 14/10 -  Bra uppslutning på ledarmötet och informationen togs väl  
emot, bra med självskattningen för att få ledarna att tänka till lite mer om sig  
själva. 
 

§ 7. Städning via UF 
Vi har fått ett erbjudande från Michaela Olofzon Roos som tillsammans med en 
kompis driver ett UF-företag som inriktar sig på städning.  
 
Beslut: Vi upprättar ett avtal med Michaela där deras företag städar 1 gång i veckan 
hos oss. 
 
§ 8. Styrelsekonferens 2015-12-04 till 2015-12-05 
Styrelsekonferens på Skansen i Färjestaden 4-5/12 Thomas kollar med 
Smålandsidrotten om det kan vara med och finansiera. 



Vi ska prata om: Budget 2016, Kalmar Gymnastiken vill, Riktlinjer- BUS, tävling och 
Gymmix. Sektionernas arbete och ledarkategorierna. 
 
§ 9. Inköp 
Beslut: Styrelsen beslutade att vi ska köpa in lite olika material till Gymnasten för en 
summa av 38 985 
 
§ 10. Fotografering 
Fotografering på Gymnasten 10-11-12/11. Vi kommer inte att ha detta i fortsättningen. 
 
§ 11. Projekt 
Första delen i samverkans projektet med Lindsdalsskolan är avslutad. Nytt projekt till 
våren. 
Supersportisadministratörer, vi får ca 6000 kronor från detta. 
 
§ 12. Förbundsmöte 23-24/4-2016  i Stockholm. Vi föreslår omval på de som står på 
omval och föreslår att Malin Egertz ska försöka övertalas för omval ett år till. 
 
§ 13. Inkomna skrivelser och brev 
Inbjudan från Smålandsidrotten om en ”Unga ledare” helg. 
 
§ 14. Övriga frågor 
Trelleborg sponsrar med 4000 kronor på ett år, logga på hemsidan. 
Vårterminen 2016 börjar V 3 18/1 och håller på till och med V19 
Thomas fick styrelsens godkännande att införskaffa en julklapp till styrelsen. 
 
§ 14. Nästa styrelsemöte 
2015-12-16 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 

 
 
  
 
 


