
STYRELSEMÖTE TORSDAGEN DEN 16 augusti 2007 
 
Deltagare: AnnaCarin H, Cine J, Mats H, Jorma E, Stefan G, Henrik B, Anna K och 
Mathias C. 
 
Dagordning 
 

1. Godkännande av dagordningen 
Föregående mötesprotokoll lästes igenom och dagens dagordning 
godkändes. 

 
2. Ekonomifrågor / Sponsorer 

Hyra (43.400 kr) inbetalt. 
Gränna lägret betalt (19.200 kr). 
På kontot 16/8: 376.481,46 kr 
Föreningsbidrag på 70.000 kr tillkommer. 
 
AnnaCarin kommer kalla samman sponsorskommittén inom kort. 

 
3. Investeringar, hur har det gått med musikanläggning 

Vi har fått hit anläggningen och intendenterna sätter upp den. 
Trikåer kommer att köpas in. Mats håller i det. 

 
4. Lokalfrågor, fasadskylt, städning m m 

Grovstädning gjordes i söndags. 
Städschema är upprättat. 
Roger har kontaktat städfirman och de ska titta över lokalerna och lämna en 
offert.  
Henrik kan ordna en skylt. Ca 2.000 kr kostar den. AnnaCarin ordnar bygglov. 

 
5. John och Ninas minnesfond  

Cine ordnar nya blommor till graven. 
 

6. Upptaktsläger – hur går det 
Schemat är klart. 
AnnaCarin, Mats och Eva B åker ut och tittar på lokalerna. 

 
7. Information från tränarna 

Tävlingsprogrammet för hösten är fastställd. Finns även på hemsidan. 
 
Mathias sticker till Kina i september och kommer stanna ca en månad.  
 
Kostnaden för Henrik N´s VM-resa uppgår till 4.000 kr. Styrelsen beviljar 2.000 
kr i ersättning. Mats meddelar Henrik. 

 
8. Samlarmässa 23 september 

Berit och AnnaCarin sätter samman arbetsgrupperna. 
 

9. Bildande av grupper – städgrupp, festkommitté, Antik- och samlarmässa 
Berit och AnnaCarin sätter samman arbetsgrupperna. 



 
10. Föräldramöte i samband med säsongsuppstart ? 

Någon typ av möte bör hållas i de yngre grupperna. Tränarna går igenom det 
på upptaktslägret. 

 
11. Stadgar – hur jobbar vi vidare 

AnnaCarin kallar samman en lämplig arbetsgrupp. 
 

12. Hyreskontraktet  
Kontraktet går ut 2008-06-30.  
AnnaCarin kontaktar en kollega som är kunnig på hyreskontrakt för diskussion 
kring vårt kontrakt. 
Vi avvaktar och ser ifall Corallen säger upp kontraktet. Det måste sägas upp 
senast 2007-09-30. 
Anna kollar hur länge vi får bidraget på 140.000 kr om året. 

 
13. Nyhetsbrevet 

AnnaCarin kontaktar Conny och hör med honom om han är intresserad av att 
ansvara för Nyhetsbrevet. 
Nyhetsbrevet bör vara klart i slutet av oktober. 

 
14. Marknadsvagnen 

Vi tror och hoppas att vagnen håller en julmarknad till och tar tag i 
renoveringen i vår. 

 
15. Skrivelser och rapporter 

Mats redovisade från Grännalägret: 
6/10 håller Martin Lidberg träningsdag i Husqvarna. 
15/9 hålls träningsdag i Kalmar.  
Ev åker Smålandslaget på en internationell tävling. 
16/2 går DM i Oskarshamn. Det kommer inte vara tillåtet att dubblera.  
Nybörjartävlingen har haft dåligt deltagande den senaste säsongen. Det 
beslutades att tävlingen byter namn till Smålandscupen och Knattar brottas 
grek-rom. Anmälningsavgiften höjs till 50 kr och anmälan ska vara inne senast 
på tisdagen. Lagtävling i Tranås 10/11.  
Smålandsidrotten informerade lite om föreningsverksamhet i stort. 
Nya overaller ska köpas in till Smålandslaget. Ev får klubbarna skjuta till 
pengar till detta om  
23 st deltog från klubben, varav 14 brottare. 
Bra klass på träningslägret under Jonas Lagerqvists ledning. Han kommer 
även tillfrågas nästa år. 

 
16. Kurser och konferenser 

Mathias är intresserad av tränarkursen som går i början av september.  
Cine och Eva är intresserade av sekreterarkurs som går i november. 

 
17. Födelsedagar 

Se förra mötet. 
 
 



18. Nästa möte  
Nästa möte sätts till torsdagen 27/9 kl.19.00. 
Henrik B ordnar fika. 
Därefter hålls möte torsdagen 8/11 kl. 19.00. 

 
19.  Övriga frågor 

Vi kommer få hit några provburkar med ny sorts kolor.  
 
Brottningen har fått ca 1,6 milj kr från Idrottslyftet (Handslaget). 
Ansökan ska vara inne senast 14/9. 
Tränarna sätter ihop förslag under Upptaktslägret. 
Sammanställningsmöte hålls tisdag 4/9 kl. 18.00 i klubblokalen. 
 
Anna tar backup på bokföringen. 
 
Stefan uppdaterar virusprogrammet till klubbens dator som Anna har. 
 
 
 
 
 
 
Vid pennan 
 
 
Mathias Carlsson 


