
STYRELSEMÖTE måndagen den 19 oktober 2009 
 
Deltagare: AnnaCarin H, Conny E, Stefan G, Mats H, Anna K, Cine L-J, Henrik B och 
Mathias C.       
 
Dagordning 
 

1. Godkännande av dagordningen 
Godkändes. 

 
2. Godkännande av föregående protokoll 

Det är nu klart att Corallen tar över ansvaret över ventilationen. 
Väggen är inte reparerad. 
 

3. Ekonomi 
19/10: 157.518,97 kr på kontot. 
14.300 kr i bidrag från Kommunen, för Grännalägret. 
Samlarmässan gav ett nettoresultat på 24.844 kr. Se separat redovisning. 

 
4. Bidrag 

Se ovan. 
LOK-stödsbidrag har beviljats. Redovisas på nästa möte. 
19/11 hålls en Kost-föreläsning. Conny håller ihop det. 
Styrelsen planerar ett planeringsmöte i vår. Vi återkommer i ärendet senare. 

 
5. John och Nina – snart dags att fundera på tänkbara stipendiater 

AnnaCarin påminner tränarna om att de ska nominera kandidater. 
 

6. Lokalen 
Fotografier på styrelsen och träningsgrupperna är på gång. 
Ny välkomst- och informationsskylt är också på gång. 

 
7. Information från tränings- och tävlingskommittén 

Jonas J har hoppat in i Lekgruppen istället för Kenna C. 
Vi hade en Ljungby-kille (Jonatan Gustavsson) på besök i Knattegruppen. Han 
är intresserad av att ev gå över till oss. Vi låter honom träna lite innan vi tittar 
på övergångsreglerna. 
Tävlingssäsongen är igång och vi har haft goda framgångar hittills. 
Några brottare har fått Ringorm. 

 
8. Prova-på-brottning under höstlovet 

27/10 (tjejer) och 29/10 (killar). Kl. 09.30 – 11.00. 
Stefan skickar inbjudan till Finnveden Nu imorgon. 
Vi tar hjälp av några brottare. 
 

9. Smålandscupen 5/12 
Östboskolan är inbokad. 
Mathias skickar ut inbjudan. AnnaCarin tar hand om anmälningarna. 
1-2 mattor. Vi tar mattorna i träningslokalen. 



En mindre kafeteria räcker. Möte med föräldragruppen 29/10. Då utses 
ansvariga för kafeterian samt fyra hjälpredor till tävlingen. 
Peter kollar med domaransvarig ifall Stefan kan vara protokollförare. 
P-O Hägg tillfrågas som speaker. 

 
10. Veteran-SM 

Inget nytt. 
 

11. Julmarknad 
Stig Strand bevakar klubbens intressen på mötet. 
Vi hoppas på att tombolan håller i år också. 
Anna beställer 4.000 lotter och ordnar 40 vinster. 

 
12. Overaller 

Nya mjukisoveraller efterfrågas. 
Cine kollar med Team Sportia och Stadium vad de har att erbjuda. 

 
13. Pepparkaks- och bokförsäljning 

Cine beställer 2 pallar, dvs 720 burkar. 
Conny håller ihop slutredovisningen. Föräldragruppen håller ihop 
redovisningen i respektive grupp. 
 
Boken ”Skvaller från Värnamo” har vi fått förfrågan om att sälja. AnnaCarin 
bad Tomas Lundh om att få läsa boken innan. Styrelsen är lite tveksam till 
försäljningen. 
 

14. Kurser och konferenser 
Lightdomarkurs hölls i Värnamo 10/10. 11 brottare deltog. 

 
15. Födelsedagar 

Rune J avsade sig uppvaktning. Anna grattade honom via telefon. 
Anna har skickat ett kort till Sven-Erik J. 
Ronald Fasth fyller 70 år 27/11. 
 

16. Övriga frågor 
Nästa möte hålls måndag 16/11 kl 18.45. 
Anna ordnar fika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid tangentbordet 
 
 
Mathias Carlsson 


