
STYRELSEMÖTE torsdagen den 12 mars 2009       
 
Mötesdeltagare: AnnaCarin H, Mats H, Anna K, Cine L-J, Conny E, Stefan G och 
Mathias C. 
 

1. Godkännande av dagordningen 
Godkändes. 

 
2. Godkännande av föregående protokoll 

Godkändes. 
 

3. Ekonomi / möjligheter att placera en del av vårt kapital 
På kontot 2009-03-12: 497.779,63 SEK. 
Kommande utgifter: Elräkning - 19.937 SEK (3 år och 2 månader.), Hyra - 
36.711 SEK. 
23.300 SEK i medlemsavgifter och licenser har inkommit. 
 
Idag har vi 0,25% i ränta på vårt konto. 
Banken föreslår ett ”Sparkonto företag” med 1,60% i ränta. 
Styrelsen beslutar att öppna ett sådant konto och föra över 300.000 SEK. 

 
4. Information från tränings- och tävlingskommittén 

Tränarmöte hölls 1/3.  Där avhandlades bla 
Mathias Kina-turné och ersättare för honom på träningarna. 
Öronskydd köps in. 
En klubbtävling kommer hållas i nybörjargruppen. Peter G och Henrik B håller 
i den. 

 
5. DM och Finnvedscupen – hur gick det  

Finnvedscupen: 
Ett överskott på 4.021 SEK. 
Ca 1.100 SEK inkom till John och Ninas Minnesfond. 
 
DM: 
Ett underskott på 4.587 SEK. 
Underskottet beror mycket på att försäljningen i cafeterian var klen och den 
höga arrangörsavgiften. 
 
Olika färger på vägningskorten för de olika klasserna. 
Ett kartotek att lägga vägningskorten i. 

 
6. VBK – 75 år Jubileumsfest 

Förslagsvis hålls festen i Borgen. Lokalen klarar 100 personer, men man bör 
inte vara mer än 70 st. 
Patrik Hilding på Sälta har lämnat ett Meny-förslag. 195 kr/person kostar 
maten. Vi går på det. 
 
Musikutrustning hyrs in från Värnamo Musik. 
 
Vi ber Ronald Fasth hålla i utdelningen av nålar och diplom. 



 
AnnaCarin, Cine och Anna träffas på tisdag 17/3 och fördelar 
arbetsuppgifterna. 
 

 
7. Årsmötet 

Årsmötet hålls 9/5 i klubblokalen. 
Mathias skickar över listan till de i valberedningen. 
Möte hålls 2/4 kl. 18.30 och där går vi igenom allt inför årsmötet. 
Valberedningen. Conny kallar in de andra från valberedningen. 

 
8. Fristils SM 2009? 

Vi har blivit tillfrågade om att arrangera fristils-SM 28-29/11. 
Enligt AnnaCarin är det oklart om sporthallen är tillgänglig. Ev ska den 
renoveras.  
Mötet beslutar att AnnaCarin meddelar SBF att vi återkommer med besked i 
april. Startas en renovering, så kan vi inte arrangera. Hon ber även om en 
kostnadsbild över tävlingen. 

 
9. Kurser och konferenser 

Inga kurser eller konferenser. 
 

10. Födelsedagar 
Beslut om hur vi uppvaktar Stig Strand tas på nästa möte 2/4. 

 
11. Övriga frågor 

Smålands BF´s årsmöte: 
Mathias representerar klubben istället för Stefan G. 
 
Nästa möte hålls 2/4 kl. 18.30. Stefan G ordnar fika. Conny E kallar även 
valberedningen. 

 
 
 
 
Vid tangentbordet 
 
 
/ Mathias Carlsson 
 


