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MÖTE Styrelse och Tränare 

Datum: Torsdagen den 6 augusti 2015 

Deltagare: 
Conny, Mikaela, Charlotte, Tuija, Stefan, Pär S., Peter, Håkan och Mathias. 
 

1. Godkännande av Dagordning 
Godkändes  
 

2. Föregående protokoll 
Lästes igenom och godkändes, samt gick igenom punkterna efterhand. 
 

3. Ekonomi. 
Arbetskonto: 99660,07 betalt hyra och Gränna in Sponsor (miba) och 
inventering. 
Sparkonto: 323004,86 kr 
Minnesfond: 27455,29 kr 
(Gränna betalt 33150 kr) 
Tuija tog upp byte av bank då Danske Bank flyttar. Det visar sig dock att 
Nordea inte kan mäta sig med de förmåner som vi har hos Danske bank. Så i 
dagsläget behåller vi Danske Bank tillsvidare. 
 

4. Värnamo dagarna 
Har fått ihop 39 st en saknas på pass mellan 19:00-04:00! Tränarna meddelar 
deltagande föräldrar till brottare i sina grupper om att tider och uppgifter ligger 
på vår hemsida, samt sitter på anslagstavlan i lokalen. Informationsmöte 
kommer att hållas måndagen 10/8 kl. 19:00 på Harrys. 
 

5. Försäljningar. 
Henrik B. har kollat på olika alternativ på försäljning. 
Ullmax ger lite högre marginal jämfört med Newbody men NB bedömer jag att 
ha fler produkter som är lättare att sälja volym av. 
Ravelli är dyrare produkter jfr med NB men har även handdukar och 
sängkläder i sortimentet. Det tar ca 2 veckor från bokning av säljmaterial till 
säljstart. Vi bestämde att köra på Newbody även i år, med start under 
september. Pepparkakor kommer även att ske under hösten med annan 
leverantör, Henrik S kollar.  
 

6. Planering av hösten 
Henrik B har bokat klubbdagar på Stadium 17-20 September utprovning av 
overaller för dem som behöver och övriga varor till 20% rabatt. Jocke har gjort 
ett preliminärt tävlingsprogram som tränar-gruppen kommer gå igenom. 
Upptaktsläger är planerat till en träningsdag lördagen den 29/8.  
 

7. Träningsgrupperna 
Föräldramöten tidigt på säsongen inom tre veckor efter skolstart.  
Hur behåller vi brottare? 
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Conny skickade vidare till tränargruppen om att tipsa olika aktiviteter. 
Påminner även om att lok-stöd ska in senast 25/8. 

 
8. Tränarna 

Utbildningar: 
Peter, Sara, Anton kommer gå domarkurs, Mikaela Issal kommer gå 
tävlingssekreterare och Henrik S kommer gå på föreläsning ”Att arrangera en 
tävling”. 

 
9. Tävlingar hösten 2015 

Anmälan i god tid innan tävling 
Redovisning från tävlingar 
Preliminärt tävlingsprogram har Jocke tagit fram (se planering av hösten) 

 
10. Övriga frågor 

Städning av lokalen sker gemensamt torsdagen den 13/8 kl 18:00. 
Städschema ska vara upprättat och tas i bruk vecka 34. Intendenterna löser 
detta tillsammans med tränarna.  
 
Fråga från Smbf har kommit angående att arrangera DM. Styrelsen är positiv 
till arrangemanget, Conny kollar så att lokal går att ordna till 23/4. VBK har 
från Småland fått ”förlustgaranti”.  
 
Nyckelregistret ska uppdateras och ses över.  

 
 

11. Nästa Möte.  
Onsdagen 2/9 kl.  18:00! 
 
 


