
 
 
 
 

PROTOKOLL NR 9 2015 
 

 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte med Kalmar Gymnastikförening 
 
Tid 150107 
 
Plats Gymnasten 
 
 
Närvarande styrelseledamöter: 
Thomas Olsson 
Emelie Ekholm 
Maria Nilsson 
Malin Frödeberg 
Martin Sjöström 
Jennie Holmquist 
Gunilla Karlsson 
 
Inbjudna: 
Gabriel Lindeby 
Marianne Litzing 
 
Anmält förhinder: 
Camilla Ed 
Inger Andersson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
§ 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 
Det har varit ett svårt jobb att få ihop ledare till de grupper där ledare aviserat att de 
ska sluta, nu är alla grupper lösta.  
 
§ 6. Rapporter  

• BUS: Nu är läget under kontroll inför VT15 
• Tävling: AG har varit i Stockholm på tävling, Elina Frödeberg kom 4:a och  

Moa Nilsson kom 7:a. 
• Kansliet: Peter Wolf jobbar 100% till och med Maj, serviceförvaltningen har 

varit och bytt handtag på branddörrarna. 
• Utbildning: Ellen Lindeby har varit på Bas-utbildning del 1 och trupp-

inriktning, Gabriel Lindeby ska på utbildning till Lindvallen. Jennie Larsson och 
Hanna Wennerholm ska gå fristående steg 1 i Stockholm. 

• Thomas rapporterar: Inget att rapportera. 
 

§ 7. Ledaravtal 
Vi tar upp information om ledaravtalet med BUS på ledarträffen.  
 
§ 8. Ekonomisk rapport 
2014 har gått bra mycket tackvare att kommunen och idrottslyftet har gett pengar. 
LOK-stödet har resulterat i ganska så mycket. 
 
§ 9. Inköp till gymnasten 
Martin har undersökt att köpa ny fyllning till gropen. Antingen är det skumfyllning till 
hela gropen, eller en del som är höj- och sänkbar. Se bifogade offerter. 
 
Jonas har beställt en ny landningsbädd till gropen och nya holmar till dambarren. 
Thomas och Inger har beslutat att köpa två nya datorer, en till Inger och en till 
Thomas för en totalkostnad på 13 570 kronor. 
 
§ 10. Hemsidan (utifrån utbildningen) 
Gabriel, Thomas, Emelie och Maria tar ett lite större ansvar för utformningen. 
Marianne får ansvaret för Gymmix-sidan. 
Kan vi få till en bra hemsida så kan vi få in pengar via annonsplatser. 
 
 
 



§ 11. Kansliet (tidplan och tankar) 
Gunilla har aviserat att avsluta sin tjänst i slutet av mars. En ny kanslist bör vara i 
tjänst i början av mars för att kunna gå lite omlott med Gunilla. Thomas och Maria är i 
kontakt med Unionen för att det ska bli rätt från början. 
 
§ 12. Skrivelser och brev 
Inga inkomna 
 
§ 13. Kalmar Gymnastiken vill (bordlagd) 
Vi måste få den uppdaterad till nästa styrelsemöte. Se bifogad fil. 
 
§14. Årsmöte (bordlagd) 
26/3 19.00 Stadshotellet, Gunilla bokar. 
 
§15. Övriga frågor 

• Våruppvisning: Tema Disney 26/4 sporthallen. Maria bokar sporthallen. 
 
§ 16. Nästa möte 
11/2 17.30 
 
§ 17. Mötets avslutande 
 
Sekreterare:   Justeras: 
 
………………………………………..  ……………………………………… 
Emelie Ekholm   Thomas Olsson 



Att göra lista:  
Vad: Vem: Till: Klart: 
Ledarmöte för BUS Emelie, Jennie och 

Maria 
Vecka 8 

 
Synliggöra de nya grupperna för ledarna. Emelie och Maria  

 
På god väg 

Ny fyllning till gropen Martin  
 

Skyltar om hur man får ställa redskap på nya 
mattan 

Martin Snarast 
 

 
 
 
 


