
STYRELSEMÖTE måndagen den 3 maj 2010 
 
Deltagare: AnnaCarin H, Per H, Mats H, Anna K, Conny E och Mathias C.       
 
Dagordning 
 

1. Årsmötet 19/5 
Valberedningen är i princip klar med sitt arbete. 
Ev kommer Henrik N ersättas som intendent. 
Stefan föreslås bli sammankallande i tränargruppen. 
Ev behöver sponsorskommittén förstärkas. 
Kallelsen till årsmötet har satts in i VN. 
Mathias ordnar dagordning till årsmötet. 
Cine skriver styrelseberättelsen. 
AnnaCarin och Anna ordnar fika från Snipen. 
25års-nål till Henrik B. Anna ordnar nål. 

 
2. Idrottonline 

Conny och Anna har genomgått en snabbkurs i användandet av sidan. 
Hela medlemsregistret ska läggas in. 
Registret uppdateras sedan mot adressregistret. 
LOK-stödet kan hanteras på ett smidigare sätt framöver. 
 

3. Veteran-SM 3/7 
Tävlingen hålls i träningslokalen 3/7 kl. 14.00. 
Förbundet tar ut 2 st domare, till en kostnad av ca 2.000 kr. 
Priserna kostar ca 1.500 kr. 
Klubben måste teckna en grupplicens hos Folksam. Kostnad ca 1.500 kr 
Kostnaderna uppgår till ca 5.000 kr. 
Anmälningsavgiften är 150 kr per deltagare. Ca 25 brottare förväntas delta. 
Intäkterna uppgår till ca 3.750 kr. Därutöver har Henrik N ordnat några 
sponsorer, så sammantaget räknar vi med ett nollresultat. 
Kenneth N tar upp anmälningarna. Han ordnar lottningen och ställer även upp 
som speaker. 

 
4. Ekonomi 

På kontot 2/5: 130.899,51 kr. 
Sparkontot: 301.832,88 kr. 
John och Nina´s fond: 37.521,79 kr. 
Kolaförsäljningen gav ett netto på 26.050 kr och 968 burkar såldes. 
Årsredovisningen är inlämnad till revisorerna. 
”Fester och lotterier” hamnar på minus 2.864 kr pga årsfesten 2009. 

 
5. Uthyrning av lokalerna 

Bastukväll (Dusch och bastu): 300 kr. 
Träningslokalen, inkl dusch och bastu: 600 kr. 
Träningslokalen inkl tränare: 700 kr. 
Bastun är påslagen från kl. 18.00, onsdag – fredag. 
 
 



 
6. Övrigt 

Ludvig J är på Ungdomslandslagsläger i fristil. 
Pontus ska på Ungdomsläger i Gävle. Klubben står för kostnaderna för killarna 
och Mats håller ihop detta. 
 
 

 
 
Vid tangentbordet 
 
 
 
Mathias Carlsson 


