
 
 

Värnamo Brottarklubb 
Jönköpingsvägen 41B 
33134 Värnamo 
Bankgiro: 5120-7199 

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL  

Datum: Tisdagen den 17 Mars 2015 

Deltagare:  Henrik B. Conny E.  Henrik S  Stefan G 
 

1. Godkännande av Dagordning. 
Godkännes. 
 

2. Godkännande av föregående protokoll. 
Godkännes. 
 

3. Ekonomi. 
Bordlägges till nästa möte. 
 

4. Finnvedscupen 28/2 2015. 
Prognosen pekar på att det blir en vinst på arrangemanget och vi beslutar att 
eftersom vi har nästintill dubblat deltagarantalet så skall vi till nästa år fortsätta 
att göra insatser t.ex. att göra ett avtal så att det går att erbjuda boende för 
klubbar med längre avstånd. 

 
5. Vårens Aktiviteter. 

Kakservice, en vecka kvar på försäljningen gränsfall att vi kan få leverans 
innan Påsk. 

           Årsmöte sätts till 12/5 2015 KL 18.00 
           Till nästa möte så bjuds valberedningen in. 
 

6. Lokalen. 
Pelle skaffar nya lysrör av Ahlsell. 
Lysrören är beställda och sätts in när de anländer. 
 
Översyn av lokalen inför sommaruppehållet , vi skall lista upp åtgärder som 
målning och golvvård. 

 
7. Information från Tävling och Träningskommittén. 

Lekgruppen beviljas 680 kr för att gå och bowla som egen avslutning. 
 
Cornelia Holm har ställt frågan om hon får ställa upp i SM för VBK. 
Hon får startavgiften av klubben under förutsättning att hon blir medlem. 
 
Efter Årsmötet samlas både styrelsen och tränargruppen för ett möte där 
riktlinjerna för nästa säsong. 
 

8. Kurser och konferenser. 
Vi har önskemål att skicka Pontus Hägg , Pontus Adolfsson och Andreas 
Wilsson. Normalt så sker dessa under Augusti och vi får hålla utkik efter 
inbjudningar. 
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9. Födelsedagar. 
Tuija Johansson 50 år 16/3 
Lennart Torstensson 70 år 16/3 
Sive Hansson 70 år 23/6 
Ingvar Strand 75 år 2/12 
Sigge Johansson 80 år 4/12 
 

 
10. Övriga frågor 

På karnevalsdagen så har kommunens föreningar möjlighet att göra reklam för 
sig med informationsplatser från Kyrk torget till Storgatsbacken. 
 

11. Nästa Möte 
 

14/4 2015 kl 18.30 
 
Vid protokollet: 
 
Henrik Bergkvist 
Sekreterare VBK 


