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STYRELSEMÖTESPROTOKOLL  
Datum: Tisdagen den 13/1 2015 

Deltagare: Conny E, Henrik S , Tuija J, , Stefan G 

1. Godkännande av Dagordning. 
Godkännes. 

2. Godkännande av föregående protokoll. 
Godkännes. 

3. Ekonomi. 
           Arbetskonto 95593,57 
           John och Nina 24910,29 
           Sparkonto 323004,86 

Under december är en hyra betald. Tuija kollar även med banken då de 
troligen har dragit en avgift. En betalning till Stadium och Länsförsäkringar har 
gjorts. Pepparkakor Tuija har summerat de som inte betalt in och kommer till 
nästa möte ha en fullständig redovisning.  

  
4. Finnvedscupen  

           Finnvedscupen lördagen den 28/2. Lokalen är bokad. Henrik har varit i kontakt   
           med berörda för att bilda en "tävlingsgrupp" för att försöka öka deltagarantalet.  
           De flesta tillfrågande är positiva till sitt deltagande. 

5. Vårensaktiviteter 
Medlemsutskick bör göras snarast. Personnummer på alla medlemmar 
behöver komma in för att det ska registreras i Idrottonline. För att få in alla 
personnummer skrivs exelfiler ut och checkar av dem som ligger inne övriga 
jagar vi reda på "fysisk". Finnvedscupen (särskilt möte). Inventering är 
osäkert p.g.a. nytt inventerings system. Sponsring faktureras kalenderårs 
sponsorgruppen kollar igenom vilka som ska faktureras och meddelar Tuija 
detta. Försäljning under våren kolor och kakor från kakservice kommer ske i 
april. En ny informationsfolder ska tas fram. Conny och Stefan kollar gamla 
förlagor. Årsmöte. 

6. Lokalen 
Vi diskuterades att vi har ett gemensamt ansvar för lokalen och att nytt 
städschema bör tillsättas av intendenterna så fort som möjligt. Acke har fått i 
uppgift att kontakta "Nille" och kolla över detta.  

7.   Information från tränar och tävlingsgruppen 
      Då tränarmötet ställdes in så finns inget att rapportera. Conny rapporterade     
      dock från Vättercupen. 
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8.   Födelsedagar 
  Se föregående protokoll 

9. Kurser och konferenser  
  Stefan informerade från ledarutbildning i Växjö. Tanke har väckts angående 
träningstävling för äldre/motionsbrottare vid Smålandscupen.  

10 Övriga frågor: 
     Riktlinjer vid ersättningar bör skrivas ned. Ny blankett för ersättning har Stefan  
     fått i uppdrag att ta fram där även riktlinjer för ersättning skrivs ned. Följande  
     saker ska finnas med: 
     # ersättning för förlorad arbetsförtjänst ges inte generellt, utan det ska först    
        vara förankrat och beslutat  av styrelsen. 
     # en tävling per redovisning lämnas in. 
     # kvitton ska vara bifogade 
     # kontonummer dit utbetalningen ska ske bifogas  
     # namn på deltagande brottare (vid tävlingsersättning)  
     # redovisning ska ske senast en månad efter avslutad aktivitet 

    Hemsidan: 
Förändringar hos webbhotellet kommer ske under februari, vilket gör att vi 
överväger att flytta över hemsidan till Idrottonline. Conny kollar om det finns 
möjlighet att få detta utfört gratis av Smålandsidrotten.  

Begravning: 
Tuija ordnar krans från klubben till "Lillekalles" begravning den 29/1. Stefan 
kommer att representera styrelsen vid begravningen. 

Sjukvårdsväska 
En lite sjukvårdsväska med kylspray, idrottstejp, plåster, nagelsax, kylpåse m.m. 
finns önskemål att köpas in. Henrik S får i uppdrag att köpa in en sådan.  

Nästa Möte 

 Tisdagen den 3/2 kl. 19:00  

Vid protokollet: 

Stefan Gustavsson 
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