
 
 
 
 

PROTOKOLL NR 8 2016 
 
 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Kalmar Gymnastikförening 
 
Tid 170315 
 
Plats Gymnasten 
 

Närvarande styrelseledamöter: 
Thomas Olsson 
Erika Persson 
Marie Lindblad 
Maria Nilsson 
Jennie Holmquist 
Marianne Litzing 
Malin Frödeberg 
Martin Sjöström 
 
Anmält förhinder: 
 
 
Frånvarande:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



§ 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 
2 nya bankkonton är öppnade för att förenkla ekonomihanteringen, ett till 
drillsektionen och ett för Gymnasten. Gymnasten har också ett eget bankgiro. 
Budgetförslaget till årsmötet gicks igenom och förslaget är en minusbudget. 
Vi har ett nytt bokföringsprogram som heter Fortnox 
 
§ 6. Motioner 
Det har kommit in tre stycken motioner till årsmötet två som rör redskap och 
Gymnasten och en som rör kansliet.  
Styrelsen beslutade att det ska tillsättas en grupp som ska se över Gymnasten och 
redskapen. Detta blir även svaret på de motioner som rör Gymnasten. Gruppen 
kommer att bestå av: Marie Lindblad, Benette Asplund, Jonas Sjöberg, Hanna 
Wennerholm och Maria Nilsson som bli sammankallande. 
Angående kansliet så finns en arbetsbeskrivning att tillgå. 
 
§ 7. Årsmöte 
Allt är klart inför årsmötet 
 
§ 8. Rapporter 
Bus – Svårt att fylla barngrupperna trots lång kö då många inte svarar eller endast 
vill ha en plats på Gymnasten. 
Gymmix – Det är bra på Gymmix, men vi skulle behöva rekrytera ledare, 
verksamheten har hamnat lite i stå. 
Gymnasten – Köksrenoveringen är på gång. Kommunen till hyra in sig på 
Gymnasten under sommaren 18-23/7 Thomas lämnar ett pris. 
Drill – 7 stycken har varit på compulsorieskurs i Ängelholm. Under februari såldes 
det New Body. Ledare ska gå utbildning i Maj. Annars så rullar tävlingssäsongen på 
några drillare är antagna till EM och IC i sommar. 
Tävling -  AG-mini ska åka till Stockholm och tävla i maj vi har fått en sponsor som 
vill sponsra endast AG-mini och vill göra det anonymt.  
Utbildning – AG domarutbildning den 19/3 på Gymnasten 
 
§ 9. Nästa styrelsemöte 
 
 
2017-04-12 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 

 
 
 


