
STYRELSEMÖTE tisdagen den 16 november 2009 
 
Deltagare: AnnaCarin H, Conny E, Mats H, Anna K, Cine L-J, Henrik B och Mathias 
C.       
 
Dagordning 
 

1. Godkännande av dagordningen 
Godkändes. 

 
2. Godkännande av föregående protokoll 

Godkändes. 
 

3. Ekonomi 
16/11: 145.708,97 kr på kontot. 
16.240 kr har inkommit i LOK-stöd. 
7.114 kr har betalats till Filatelistklubben efter Samlarmässan. Mässan gav till 
slut ett netto på 14.230 kr. 
47.765,77 kr i John och Nina´s fond. 
 

4. Lokalen 
Skyltarna har kommit upp. 
Städutrustningen behöver kompletteras. Henrik N informerades vid mötet. 
Hur fungerar ventilationen? Mathias kollar detta med Stefan A. 

 
5. Kostföreläsningen på torsdag 

Torsdag kl 18.00-20.00 i lokalen. 
30 platser har bokats. 

 
6. Information från tränings- och tävlingskommittén 

Ca 50 deltagare vid första Smålandscupen, vilket är något bättre än förra 
säsongen. Dock endast 5 brottare från VBK. 
 
Fyrstads avbröts efter ett tragiskt dödsfall. Oklart ifall tävlingen återupptas. 

 
7. Möte med föräldraansvariga / hemsidan 

Eva-Marie Hägg är styrelsens kontakt till föräldrarna. 
Mer info på hemsidan efterfrågades. 
Bla om vad brottning är och lite regler, men även info om vad som gäller vid 
tävlingarna. 
Stefan och Mathias kompletterar hemsidan. 
En kort uppvisning/presentation för föräldrar kommer att hållas vid två tillfällen. 
Onsdag 25/11 och 2/12 kl. 18.40. Vid presentationen visas grepp och lite 
regler förklaras. 

 
8. Prova på under höstlovet- Hur gick det? 

Det var tunt med deltagare vid båda tillfällena och vi måste hitta ett nytt 
koncept till nästa gång. 

 
 



 
9. Smålandscupen på Östboskolan 5/12 

Per Hansen ordnar nyckel/kort och kollar samtidigt att vi får tillgång till 
mikrofon. 
Conny E och Per H ordnar ned mattan/mattorna från träningslokalen. 
P-O Hägg tillfrågades som speaker, men han är osäker på ifall han är ledig. 
Ev kan Sven C ställa upp som speaker istället. 
Peter G ansvarar för domarfrågan och kollar med Niklas ifall Stefan G kan 
vara poängdomare. 
Stefan A tillfrågas som sjukvårdare. 
Mathias ordnar utskick till klubbarna.  
Mats ordnar priser. Mathias meddelar honom hur många klasser det blir. 
Cine ordnar ett par lotterier. 
Fyra föräldrar kommer hjälpa till med kafeteria och lite annat. 

 
10. Julmarknad 29/11 

4000 lotter har beställts. 40 vinster.  
Anna K sätter upp en anmälningslista i lokalen. 
Stefan och Mats ordnar tomtar till tomtetåget. 
Cine kontaktar Hemköp angående priser och presentkort. 
AnnaCarin ordnar pyntningen. 
Per J kör ned vagnen. 
 

11. Overaller – Hur går det? 
Det ska sitta ett namntryck på benet. 
Anna sätter upp en lapp om ”Julklappstips”, så vi kanske kan sälja några 
handdukar och annat. 
Team Sportia kan tillhandahålla brottarskor för utprovning. 
 

12. Pepparkaksförsäljning 
Försäljningen går bra och nästan alla burkar är ute. 
 

13. Kurser och konferenser 
Inget. 
 

14. Födelsedagar 
Öppet Hus hos Ronald Fasth 27/11 kl. 15-19. 
AnnaCarin och Anna ska dit och representera klubben. De ordnar även en 
blomma. 
 
 

15. Övriga frågor 
Ny adress till AnnaCarin från 1/12: annacarin.holm@bsv.se   076-146 25 20. 
 
Medlemsutskick. AnnaCarin sätter ihop ett brev. Utskicken ordnas onsdag 
16/12 kl. 18.30 i Klubblokalen. 
 
Verksamhetsplanerong och kort styrelsemöte måndag 14/12 kl. 18.45. 
AnnaCarin ordnar fika. 
 



Styrelsemöte måndag 11/1 kl. 18.45. Per H ordnar fika. 
 
Styrelsemöte måndag 8/2 kl. 18.45. Henrik B ordnar fika. 
 
Vid tangentbordet 
 
 
Mathias Carlsson 


