
STYRELSEMÖTESPROTOKOLL  

Datum: Onsdag den 23 Maj 2016 

Deltagare:  Joakim J. Conny E.  Henrik S  Stefan G  Charlotte S Mikaela I 
 

• Godkännande av Dagordning. 
Godkännes. 

• Godkännande av föregående protokoll. 
Godkännes. 

• Ekonomi. 
På kontot 188087,87 John och Nina 24395,29 Sparkonto 323 054,43 

• Utvärdering av förra säsongen. 
Bra tävlingsmässigt med deltagande och placeringar i de stora tävlingarna. 2st 
USM medaljer. 

• Försäljningar/Vmo-dagarna/inventering. 
8 Okt. inventering på Biltema. 
En försäljning till hösten räcker då vi har god ekonomi. 
Rekrytering till Vmo-dagararna måste inledas OMG. då det kräver stora 
resurser i form av antal deltagare. 
Inventering Hemköp 12/6, Henrik S. gör utskick för att få tag i mer folk. 

• Grännakonferens (riktlinjer för subventionering) 
Brottare som deltager i träningen (flickor, knattar,pojkar, och ungdom)550kr för 
mat och logi i tre dagar(ordinarie pris 950kr). Medföljande förälder (familj) som 
deltar på konferensen eller på annat sätt hjälper till med klubbens deltagare: 
750kr/ person ( annars betalas ordinarie pris á 950kr/person). 
Tränare/ledare(håller i klubbens ungdomar och deltar eventuellt som 
hjälptränare eller konferens). På klubbens bekostnad. Reseersättning till 
tränare/ledare som kör deltagande brottare.  

• Träningsgrupperna:dom samma  
• Tränare inför säsongen 2016/2017:Föregående tränare är med vid uppstart i lilla 

gruppen i övrigt dom samma. 
• Träningsstart: V33 
• Föräldrarmöten datum: Innan Septembers utgång. 
• Tävlingsprogram: Höstens tävlingar klart v33,vårens tävlingar i Dec. 
• Uppstartsaktivitet:Hestra (tränargruppen arrangerar) för de aktiva. 
• Idrott online: Tränargruppen utbildning Onsdag den 25/5 på Hörle Automatic. 

Investeringar inför kommande säsong:Dator till lokalen,(Stefan G.) 
div.träningredskap såsom hopprep( Henrik S.),kopieringsmaskin(Conny). 

• Lokalen 
Åtgärdsplan/underhållsplan finns upprättad av Stefan G och Nille. Offerter 
behöver tas in för kostnadsberäkning. 

• Gemensamma informationskanaler: 
Kalender, Facebook, fler administratörer med styrelserepresentation. 

• Övriga frågor: 
Boris Bergkvist uppvaktas på 70-årsdagen(Tujia ordnar) 
Anita Mårtensson(SISU) vill komma till ett möte. Conny bjuder in . 

• Nästa möte: 
Sker på Gästgivargården den 16/6 kl.18:30. 
 
Vid pennan Henrik Svensson 


