
STYRELSEMÖTE måndagen den 15 mars 2010 
 
Deltagare: AnnaCarin H, Per H, 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. Finnvedscupen – så gick det 
Ställdes in pga snöoväder. 
De flesta klubbarna tyckte det var rätt beslut. 
Maten gick bra att lämna tillbaka. 

 
4. John och Ninas fond / utdelning av stipendier 

Styrelsen rekommenderar fondens styrelse att dela ut stipendiet vid 
avslutningen 2/5. 

 
5. Lokalen 

Ny ruta i entrén – kostnad. Aktuellt att byta alla rutor? 
En ruta i entrén gick sönder i samband med en extraträning med Kärda IF. 
En kille skar sig och fick sy ca 30 stygn. 
Styrelsen beslutar att inte byta rutorna. 
 
Anna har haft hit en vaktmästare (Peter Stendahl) som tittat på att sätta upp 
en plåt på väggen. Han kontaktar Henrik N för en lösning. 
 

6. Centrumvandring – svar till kommunen om medverkan senast 1/4 
Styrelsen beslutar att vi ska delta och föreslår följande datum: 
V18 och 20 på våren/sommaren, samt v36 och v37 på hösten. 
 

7. Antik- och Samlarmässan 19/9 (Sporthallen – samma fördelning) 
Styrelsen anser att vi ska erbjuda samma fördelning som vid förra mässan. 

 
8. Sveriges nationaldag 6/6 

Inget deltagande. 
 

9. Julmarknadskommittén  16/3 kl. 19.00 i Scoutstugan 
(Marknadens vara eller inte vara – hur ska det se ut i framtiden? Ingemar 
Olson, 198 03.) 
Vi är inte så intresserade av att delta framöver. 
WSK´s lotteristånd måste bort från övriga delar av centrum. 
AnnaCarin kontaktar Ingemar O. 
 

10. Information från tränings- och tävlingskommittén 
FT-cupen var fullbokad, så vi fick inte plats. 
 



Stefan har fått förfrågan från Prolympia om att klubben ska hålla i några 
träningar. Stefan tar reda på tiderna och kontaktar sedan Anton E. 

 
11. Ekonomi 

På kontot 15/3: 127.125,51 kr.  
Utgifter på gång: Kakservice – 6.300 kr. Hyra – 36.216 kr. 
Anna gör en preliminär sammanställning till nästa möte. 

 
12. Årsmötet 

Valberedningen bjuds in till nästa styrelsemöte. Conny kontaktar övriga i 
valberedningen. 
Årsmötet sätts till onsdag 19/5 kl. 19.00 i klubblokalen, med efterföljande fika. 
Annons i Finnveden Nu 28/4, meddelande på hemsidan och anslag i 
träningslokalen. 
Mathias tackar nej till omval och föreslår Conny E som ersättare och Stefan 
Adolfsson som ny styrelseledamot. Conny funderar till nästa möte. 
Anna och Mats tackar ja till omval. 
 

13. Kurser och konferenser 
Inget att rapportera. 

 
14. Smålands BF´s årsmöte 20/3 kl. 11.00. 

Sven C ska tillfrågas om att representera klubben. 
 
15. Födelsedagar 

Cine L Johansson 40 år 20/4. 
 
Lars Johansson 40 år 29/4. 

 
16. Övriga frågor 

Nästa möte hålls 12/4 kl. 18.45. Conny E ordnar fika. 
 
 
 

 
 
Vid tangentbordet 
 
 
 
Mathias Carlsson 


