
 
 
 
 

PROTOKOLL NR 7 2014 
 

 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte med Kalmar Gymnastikförening 
 
Tid 140903 
 
Plats Gymnasten 
 
 
Närvarande styrelseledamöter: 
Thomas Olsson 
Emelie Ekholm 
Inger Andersson 
Maria Nilsson 
Malin Frödeberg 
Martin Sjöström 
Camilla Ed 
 
 
Inbjudna: 
Gunilla Karlsson 
 
Anmält förhinder: 
Jennie Holmquist 
 
Besökande: 
Gabriel Lindeby 
Kaja Halleen-Holmström 
Philip Rosqvist 
 
 
 
 
 
 



§ 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. Ekonomisk rapport 
Våra värdepapper har ökat i värde. 
 
§ 6. Rapport från utbildningssektionen 
20/9 10-16  är det en HLR-utbildning (ABC-utbildning och utbildning på defibrialtor), 
vi kommer hålla till i Kalmarsportcenter. Vi kommer att ha ledarmöte under dagen 
också. Mat eller fika under dagen. Vi kommer att gå igenom ”vision 2020” Emelie och 
Thomas gör inbjudan och skickar ut kallelse. 
 
Melisia Hjärtquist, ny ledare som ska gå Bamse-utbildning i Hovmantorp 
 
Vi tar fram en blankett om hur man ska gå till väga för att anmäla sig till kurser. 
 
§ 7. Rapporter 
 

• BUS – Thomas rapporterade från ett föräldramöte som vi kallade till i en av 
barngrupperna. Det är väldigt unga ledare i gruppen och vill mer än vad som 
är möjligt fullt ut. 
 
Camilla kommer att starta upp en ”cirkus-grupp” som kommer att hålla till i 
sporthallen på söndagarna. Den här gruppen får vara ett pilotprojekt. 
 

• Gymmix –  Börjar sin verksamhet denna veckan. 
 

• TS – Mini-AG uttagning den 11/10 Mia Fryklund kommer att kontaktas för att 
kunna hjälpa till med uttagningarna.  

 
2015 måste vi ha minst två stycken truppdomare i föreningen för att få tävla, vi 
måste få våra ledare intresserade för detta. 

 
• Kansli – Tina Bogefeldt var här och tittade på vårat nya golv och 

fotograferade inne i hallen och våra andra biutrymmen och toaletter osv. Hon 
tar med sig dokumentationen till kommunens nästa möte. 
 
Det var inget fel på varmvattnet utan hade kunnat lagas, men nu kopplas vi på 
fjärrvärme. 
 

 



§ 8. Skrivelser och brev 
Inga inkomna 
 
§ 9. Övriga frågor 

• Idrottsrabatten kommer den 30/9 då ska de hämtas på hotell Witt. 

• Gabriel hade uppe en fundering kring grupperna på söndagarna då det 
upplevs som lite trångt. 

• Martin får i uppdrag att undersöka alternativa lösningar till gropen. 

• Det sätts satsbrädor på airfloor och på nya mattan, vi måste tydliggöra hur 
man får göra. 

 
§ 10. Nästa styrelsemöte 2014-10-15 
 
§ 11. Mötets avslutande 
 
Sekreterare:   Justeras: 
 
………………………………………..  ……………………………………… 
Emelie Ekholm   Thomas Olsson 

 



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

Emelie och Maria  
 

Ledarmöte/ Boka Stadshotellet Gunilla  
 

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 
 

Ny fyllning till gropen Martin  
 

Skyltar om hur man får ställa redskap 
på nya mattan 

Martin Snarast 
 

HLR-utbildning + ledarmöte Maria 20/9 
 

 
 
 
 


