
 
 

 
 
 

PROTOKOLL NR 7 2017 
 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Kalmar Gymnastikförening 
 
Tid 170211 
 
Plats Kalmarsund hotell 
 

Närvarande styrelseledamöter: 
Thomas Olsson 
Maria Nilsson 
Jennie Holmquist 
Malin Frödeberg 
Erika Persson 
Martin Sjöström 
 
Anmält förhinder: 
Marianne Litzing 
Marie Lindblad 
 
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 igenom och kontrollerade vilka poster som var klara 
 
§ 5. Ekonomi 
Vi gick igenom ekonomin med bokslut och budget. Det ser mycket bra ut. 
 
§ 6. Arvode 
Thomas presenterade en höjning av arvodena förslaget godkändes 
 
§ 7. Årsmöte 
Stadshotellet den 22/3 18.30. Det är annonserat i tidningen och på hemsidan. 
 
§ 8. Rapporter 
BUS: Grupperna är fulla och vi fyller på efter hand. 
Gymmix:Fullt ös och många som kommer och gympar 
Tävling: Mix-truppen ska eventuellt åka till Falun på RM 20/5 
Utbildning: Teoriutbildning 11-12/2 på Scandic i Kalmar, Hanna Wennerholm, Ellen 
Lindeby och Ulrika Sandebäck går den. 
Domarutbildning AG steg 1-4 kommer till Kalmar 
Trampett steg 2 i Kalmar i Maj 
Marie Thunborg ska gå Tumblingutbildning 
Gymnasten:Vi behöver se över lite säkerhetspunkter på Gymnasten. Vi ska se till att 
det finns så att man kan göra en tillbudsrapport. 
Vi ska se över en renovering av köket, Emelie tar kontakt med någon som kan rita på 
det. 
Drill: 7 stycken ska åka på utbildning i Ängelholm. Tävlingssäsongen är i full fart. 
Kalmardrillen är den 8-9/4 det är ca 100 starter. 
 
§ 9. Inkomna skrivelser och brev 
Vi har fått en inbjudan till erfarenhetsutbyte för säker och trygg. Malin vill gå 
eventuellt Maria 
Vi har fått från sydost om att nominera årets förening, årets aktivitetsledare och årets 
organisationsledare. 
 
§ 10. Övriga frågor 
Annelie Johansson och Birgitta Tapperts minnesfond. Thomas rapporterar om läget. 
Vi har inte haft någon utdelning från fonden på åtta år, men nu är det dags att vi tar 
tag i den igen. Det kom in ganska mycket pengar i och med Inger Anderssons 
bortgång. 



 
§ 11. Nästa styrelsemöte 
15/3 18.00 på Gymnasten 
 
 
 
Sekreterare: Justeras: 
 
……………………………………….. ……………………………………… 
Emelie Ekholm Thomas Olsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


