
Styrelsemötet 2009-01-15 
 
Närvarande: Conny E, Anna K, Annacarin H, Mats H, Henrik B, Stefan G, Catrin L-J  
 

1. Dagordningen för mötet godkändes. 
 

2. Ronald Fast var inbjuden till mötet för att informera styrelsen om årets samlarmässa. I 
år kommer den att vara den 20 sept på Östboskolan med den förändringen att de inte 
ska ha någon frimärksauktion. Eftersom det normalt sett är den som de tjänar sina 
pengar på vill de att vi delar på hela arrangemanget och gör en deal med inkomsten 
(1/3 till frimärksföreningen och 2/3 till VBK t ex.) Styrelsen är positiv till detta. Vi får 
återkomma senare i vår till detaljerna. 

 
3. Ekonomi: För tillfället finns det 444 021:63 kr. Det är inbetalt 12 200 kr i 

medlemsavgift. Klubben har också betalt in 5000 kr för tävlingslicenser och i slutet av 
februari kommer det att finnas en lista på vilka som har betalt eller inte i 
klubbrummet. 
Annacarin och Anna tar kontakt med banken angående vilka möjligheter som finns att 
”riskfritt” placera en del av vårt kapital.  

 
4. Vinsten på Julmarknadslotteriet blev 3084 kr. Ännu har inte riktigt alla 

pepparkakspengarna kommit in. Conny jobbar på det. 
 
5. Försäkringar: I och med medlemskapet i Riksidrottsförbundet (RF), så ingår en 

försäkring för alla tränarna, funktionärer och ledare. 
 

6. Det finns förslag för tid till möte med John och Ninas minnesfond. Tills dess ska 
tränarna ha lämnat in förslag på kandidater.  

 
7. Info från tränarna: Tävlingsprogram har kommit ut. 

                                          Föräldramöte kommer att ordnas under våren 
Senaste tävlingar som varit är: Bil Månsson Cup i Eslöv, Kvarngreppet i Mjölby, där 
vi även hade brottare med som tävlade för Småland, ”Wrestling for Women”  i 
Kalmar, Smålands cup i Tranås, deltagit på träningsläger i Tranås. Alla resultat finns 
på vår alltid aktuella hemsida. Tränarna är nöjda och positiva med resultaten och 
kommande tävlingar. Annacarin har gjort ett infoblad som kommer att gå ut till alla 
föräldrar.      

 
8. På sportlovet v.7 kommer det att finnas ”prova på” brottning. Dessa tillfällen kommer 

att vara tisdag och torsdag. Vi spånar vidare på detta. Åldern kommer att vara från 8 år 
och uppåt. 

 
9. Mats ansvarar för att Kjell får en blomma på sin 60 års dag 4 feb. 

 
10. VBK 75 år + årsfest. Mats och Cine tar kontakt med några veteraner som kan tänka 

sig att ställa upp och hjälpa till att anordna festen.  
 

11. Kurser och konferenser: Annacarin och Anna kommer att gå på kurs i Värnamo. En 
kurs som hålls av smålandsidrotten.  



 VM i brottning kommer att gå i Danmark, tränarna vill gärna åka. Vi 
undersöker om det går att söka pengar från idrottslyftet.  

 NM går i Oskarshamn 1 aug och tanken är att ungdom+ pojk, F/ä kommer att 
åka dit och titta. 

 
12. Dm och Finnvedscupen: Inbjudan har gått ut till samtliga klubbar i landet, och vi har 

gått igenom funktionärslistan.  
 

13. Reklamskyltarna ska nu upp. Conny tar på sig det! 
 
14. Mötet avslutas. 

 
 
 
       Vid protokollet: Catrin L-J 
 

Nästa möte: 5 februari kl 18.30 - Annacarin fixar fika 
 
                   
 
 
 
 


