
STYRELSEMÖTE  måndagen den 16 augusti 2010 
 
Deltagare: Annacarin H, Conny E, Stefan G, Mats H, Anna K, Cine L-J och Stefan A 
(Acke). Per H Var med på slutet      
 
Protokoll 
 

1. Godkännande av dagordningen 
Godkändes. 

 
2. Godkännande av föregående protokoll 

Lästes upp och godkändes 
 

3. Ekonomi 
Anna redogjorde för ekonomin.  
Veteran SM gav ett överskott på 6475 kr. Fråga hade inkommit om detta 
överskott kunde öronmärkas till veteranerna. Styrelsen beslutade att inga 
pengar öronmärks till/för vissa grupper. 
Conny Eskilson valdes som ansvarig för det lokala aktivitetsstödet. Conny 
ordnar med anmälan till idrottOnline. 
Conny får till uppgift att till nästa möte ta reda på inloggningen till Folksam.  
Annacarin kollar bidrag från kommunen för anläggningen (lokalen) 

 
4. Sponsring  

Gruppen har möte den 19 augusti. Annacarin tar fram ett brev som ska gå ut 
till sponsorerna. 

 
5. Lokalen/städschema- nycklar m m 

Annacarin gör ett städschema och sätter upp det i lokalen.  
Acke påminner om att fönstren skall vara stängda. Den som håller i träningen 
ansvarar för att fönstren är stängda när man lämnar lokalen. Det är också 
viktigt att man kollar så ytterdörren är låst med båda låsen. 
 

6. Antik- och samlarmässa 19/9 
Synpunkter framfördes om att organisationen måste styras upp bättre. Förra 
gången var det oklart vem som ansvarade för vad och hur arbete och intäkter 
skulle fördelas. Planeringsmöte den 6/9 kl 19.00 
 

7. Information från tränings- och tävlingskommittén 
Mats och Stefan informerade om Grännalägret. 

 
 8.   Upptaktsläger 

Information om lägret har gått ut till berörda grupper. Sista anmälan till lägret 
är den 20/8. Karin handlar maten och Eva-Marie Hägg gör ett schema för de 
som ska hjälpa till i köket.   
 
 
  
 
 



9 Kurser och konferenser 
Inga kurser och konferenser.  
Den 18/9 är det träningsdag för Smålands BF´s talanggrupp i Husqvarna. 
Klubbarna är inbjudna att skicka fler deltagare. Inbjuden tränare är Jakob 
Yakob.  
Förslag om föreläsning om ledarskap. Carl-Axel Hageskog nämndes som en 
bra föreläsare. 
 

10. Födelsedagar 
Inga födelsedagar innan nästa styrelsemöte.  
 

11. Övriga frågor 
     Inga övriga frågor 
 
 
 
Nästa möte är måndagen den 27/9 kl 18.30. Cine ordnar fika 
 

 
 

 
 
 

 
Conny Eskilson 
Sekreterare 


