
 
 
 
 

PROTOKOLL NR 8 2014 
 

 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte med Kalmar Gymnastikförening 
 
Tid 141119 
 
Plats Gymnasten 
 
 
Närvarande styrelseledamöter: 
Thomas Olsson 
Emelie Ekholm 
Inger Andersson 
Maria Nilsson 
Malin Frödeberg 
Martin Sjöström 
Jennie Holmquist 
 
 
Inbjudna: 
Gabriel Lindeby 
Marianne Litzing 
 
Anmält förhinder: 
Camilla Ed 
Gunilla Karlsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 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. Läget i våra grupper inför våren -15 

• Marianne undersöker om någon i Gymmixgrupperna skulle kunna tänka sig att 
bli ledare. Marianne, Cecilia, Birgit och Anne-Marie har meddelat att de slutar 
till våren. 

• Bamse Lindö 1 och 2 Bamse Falkenberg 1 och 2 kommer inte att fungera till 
våren eftersom det inte finns några ledare. Emelie och Jennie flyttar runt i 
grupperna 

 
§ 6. Rapporter  

• BUS: Ledarna vet inte vart de ska vända sig. Vi behöver samla alla Barn och 
–ungdomsledare för en informationsträff. 

• Tävling: Trupperna har varit och tävlat i Karlskrona. Mini-truppen åker till 
Hultsfred på tävling nästa helg. AG åker till Stockholm den 28/11 på tävling. 

• Kansliet: Peter Wolf jobbar heltid hos oss. 
• Thomas rapporterar: Thomas berättade lite om allt som hänt kring det som 

stått i tidningar angående den nystartade AG-gruppen. UR har varit här och 
gjort ett reportage och det kommer komma ett inslag om detta efter vecka 3. 

 
§ 7. Ledaravtal 
Vi kommer att upprätta ett ledaravtal från och med den 1/1-2015.  
 
§ 8. Ekonomisk rapport 

• Vi har fått svar på att vi får RF.s lokstöd, trots att de ansåg att vi rapporterat in 
för sent. Vi fick 50 352 kronor. 

• Torsdagen den 23/11 är det ett möte i Kultur och fritidsnämnden där det 
beslutas om vi får bidrag på150 000 kronor. 

• Vi ligger någorlunda inom budgetramarna. 

• 4621 kronor ifrån Svenska Spel 
• Vi har fått utdelning på vår aktie 

 
§ 9. Hemsidan 
Idag har vi en hemsida som ligger via idrottenonline.se, det är väldigt krångligt och ett 
nytt system vore väldigt bra. Gabriel har varit i kontakt med dem på Sportadmin och 
via dem kan vi ha en hemsida. 4500 kronor/år. 
Beslut togs om att vi ska ansluta oss till att ha hemsida via sportadmin. 
 
 
 



§ 10. Kansliet 
Vi har möjlighet att avsätta ca 300 000/år för att kunna anställa någon på kansliet på 
75%. Vi får börja med en provanställning. Personen måste kunna gå in som ledare i 
grupper. 
Thomas och Maria får i uppdrag att fortsätta arbeta på detta. 
 
§ 11. Skrivelser / brev 

• Certifiering 24/11-14, vilka kan gå? Git, Inger, Gabriel och Malin går. 
 
§ 12. Kalmar gymnastiken vill 
Frågan bordlades 
 
§ 13. Årsmötet 
Frågan bordlades 
 
§14. Övriga frågor 

• Maria rapporterade om att det skett några skador och detta har lett till att vi 
behöver se över våra säkerhetsrutiner. 

 
§15. Nästa styrelsemöte 
10/12 17.30 Gymnasten 
 
 
§ 16. Mötets avslutande 
 
Sekreterare:   Justeras: 
 
………………………………………..  ……………………………………… 
Emelie Ekholm   Thomas Olsson 

 



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

Emelie och Maria  
 

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 
 

 
 
 
 


