
STYRELSEMÖTE torsdagen den 11 september 2008   
 
Mötesdeltagare: AnnaCarin H, Henrik B, Cine J-L, Mats H, Stefan G, Conny E,  
Anna K och Mathias C. 
 
 

1. Godkännande av dagordningen 
Godkändes. 

 
2. Godkännande av föregående protokoll 

Godkändes. 
 

3. Ekonomi  
På kontot 11/9: 447.947,56 kr. 
Hyra (35.412 kr) ska betalas. 
 
På John och Ninas konto: 54.040,32 kr. 
 
Upptaktslägret: 5.000 kr i anmälningsavgifter kom in. 3.254 kr i utgifter för mat. 
Hyran återstår att betala. Slutgiltig redovisning på nästa möte. 
 
Henrik´s tävlingsutgifter för EMG: 
Boende, milersättning, anmälningsavg. Sammanlagt ca 4.000 kr. 
Styrelsen beviljar Henrik ersättning enligt ovan. 
Tränings- och Tävlingskommittén uppmanas att se över Henrik´s 
tävlingsprogram framöver. 
 

4. Centrumvandringen vecka 39 
Conny och Cine samlar in namnen. 

 
5. Information från tränings- och tävlingskommittén 

- hur ser höstens tränings- och tävlingsprogram ut? 
Tävlingsprogram har delats ut och det ligger även på hemsidan. 
 
Både Sven-Gunnar och Kalle K visar stort intresse för att hjälpa till. 
 
5 brottare deltog på träningsdagen i Ljungby. 
 
22 brottare deltog vid Upptaktslägret, som gick mycket bra. 
Sven-Gunnar visade lite gamla filmer, som uppskattades av tränarna. 
 
Idéer från Tränarmötet i Hindsengården: 
Prova-på-träning under skolans höstlov. Stefan har kontaktat Rörstorpsskolan, 
som var mycket positiva. Stefan håller ihop ”Projektet”. 
 
Kommittén återkommer med ett förslag till  
 

6. Antik och samlarmässan, söndag 21/9 i Östboskolan 
AnnaCarin håller ihop funktionärslistan. 
Killarna i Mats grupp ansvarar för entrén. 



Henrik N (Seniorerna) ansvarar för transporten av stolar och bord. 
 

7. SBF:s rekryteringskampanj 
Se punkt 5. 

 
8. SBF:s teknikmärke 

Det finns ett tre olika teknikmärken att beställa från SBF. 
 

9. Kurser och konferenser 
Cine har varit på Tävlingssekreterarkurs i Lidköping.  
Hon ska till Ljungbyträffen, Sommenkrysset och Finnvedscupen. 
 
Peter och Sive har varit på Domarkurs. 

 
10. Födelsedagar 

Peter och Stefan G fyller 40 år 18/10. 
 

11. Övriga frågor 
Conny föreslår att vi ska sätta upp mål för klubben. 
Mats föreslår att vi gör en Årsplanering. 
Beslutades att styrelsen träffas torsdag den 9/10 kl. 17.30 och avhandlar mål 
och planering.  
 
Städschemat uppdateras och delas ut av AnnaCarin. 
 
Nästa styrelsemöte sätts till torsdag den 23/10 kl. 19.00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid tangentbordet 
 
 
Mathias Carlsson 


