
STYRELSEMÖTE  måndagen den 27 september 2010 
 
Deltagare: Annacarin H, Conny E, Stefan G, Mats H, Anna K, Henrik B, Cine L-J,  
Stefan A (Acke) och Per H       
 
Protokoll 
 

1. Godkännande av dagordningen 
Godkändes. 

 
2. Godkännande av föregående protokoll 

Godkändes 
 

3. Ekonomi 
Anna redogjorde för ekonomin.  
På kontot:    150 268,97 
Utgifter     35.709 
Bidrag från riksidrottsförb. LOK  13832 
Upptaktslägret verkar gå jämnt upp. Intäkter anmälan 4400 – kostnader för 
mat  2082 =  2318. Vi har inte fått räkningen för hyran. 
Antik och samlarmässan är inte slutredovisad. 
  

 
4. Verksamhetsbidraget  

Annacarin och Acke ska den 26 oktober träffa fritidsnämndens presidium för 
att diskutera verksamhetsbidraget. 

 
5. Sponsring 

Hörle Automatic går in med 10 000 kronor för 2010. 
 

6. Lokalen/städschema 
Städschemat är på väg in på hemsidan. 
En hel del förbättringar har gjorts i lokalen. 
Arbetsfördelningen mellan intendenterna bör förtydligas. Förslaget är att Acke 
fixar lokalen och Henrik Nilsson sköter inköp av förbrukningsmtrl (städ m.m.). 
 

7. Information från tränings- och tävlingskommittén 
Henrik informerar om att man kommer att dela lekgruppen i två grupper. 
Informationsmöte kommer att hållas för föräldrarna. 
Mats tar upp att vi måste beställa biljetter till USM i Boden tidigt. Tränarna tar 
ut vilka som får åka. 
 

8. Information till föräldrarna- hur blir vi bättre 
Vi har gjort en informationsfolder som kan delas ut till de som börjar träna. 
Annacarin försöker hitta den till nästa möte. 
 



 
9. Våra mål- hur går det 

Måluppföljningen visar att vi är på god väg att nå flera av de mål som är satta 
för verksamheten. 
Vi har idag ca 100 brottare i träning, 30 stycken av dessa är licensierade. 
Föräldraansvariga har införts i alla grupper. 
Lokalkommittén fungerar bättre.  
Värdegrunderna gicks igenom och kommer att revideras tillsammans med att 
styrelsen sätter nya mål för verksamheten 
 

10.  Kurser och konferenser 
Acke erbjuder sig att hålla en HLR-utbildning.  
 

11.  Födelsedagar 
Det infaller inga som är värda att notera innan nästa styrelsemöte 
 

12.  Övriga frågor 
Den 6 november är det vår tur att arrangera Smålandcupen. Annacarin bjuder 
in Eva-Marie och föräldraansvariga till nästa styrelsemöte. 
Nästa möte är den 18/12 kl 18.30 
Stefan G ordnar fika 

 
 

 
 
 
 

 
Conny Eskilson 
Sekreterare 


