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Kenth Lindell, Håkan Juneberg, Joakim Blennborg, Andreas Andersson, David Karlsson, 

Anna Nyström 

1. Ordföranden hälsade alla välkomna 

3. Inkomna skrivelser 

a. Diverse inbjudningar från Smålandsidrotten har skickats vidare via e-post till 

styrelsen och ledarna. 

b. Kalmar kommun har kallat till informationsmöte om placering av ny förskola, 

skolkök och fler klassrum med hänsyn till det ökande barnantalet i området. 

Detta kan beröra Dampevallen. 

c. Kallelse till årsmöte för Förvaltningsföreningen för Norra Möre Allaktivitetshus 

den 27 april. Anna Nyström (RIK’s representant i föreningen) aviserar förhinder, 

Håkan Juneberg utses av styrelsen som klubbens representant vid årsmötet. 

2. Föregående protokoll 

Telefonlistan som finns på anslagstavlan ska kompletteras med Claes Adolfssons 

telefonnummer, Kenth ska lämna Preemkortet till Claes för att kunna köpa diesel till 

traktorn. 

4. Ekonomi 

Kenth redovisade det ekonomiska utfallet t.o.m. dagens datum  

Styrelsen beslutade att intäkter och kostnader ska redovisas i varje protokoll. (Siffror inom 

parentes avser samma period föregående år.)  

Intäkter 98 tkr (106 tkr) och kostnader 58 tkr (109 tkr). De jämförelsevis högre kostnaderna 

under föregående år avser främst inköp av tvättmaskiner och utbetalade tränararvoden. 

5. Gamla IP och Dampevallen 

En läcka har uppstått på vattnet i kiosken på Dampevallen. Bobo Oscarsson har kontaktats 

för felsökning och åtgärd. Vattnet måste stängas av på kranen i klubbhuset för att inte rören 

ska frysa. 

Kyrkelunds handelsträdgård ska kolla upp och lämna pris på gödning och gräsfrö för 

befintliga gräsplaner. 

Diskussioner förs kring prisuppgifter på färdigt gräs på rulle för att kunna göra kalkyl och 

plan för att göra om grusplanen till gräsplan. Det finns behov av att kunna sätta upp staket 

med låst grind runt planen. Kontakter ska tas med en golfklubben för att reda ut 

arbetsgången. Information om kostnader för 5-mannamål i hårdplast efterfrågas också. 

6. Lotterier och andra intäkter 

Frallabeställningar har börjat komma in. 

Om spelarna ska sälja Klubblotten ska dessa delas ut innan sommaruppehållet. 

7. Seniorlagen 

Det saknas spelare på seniorsidan vilket kan innebära att det blir svårt att klara spelet i Utv 

C-serien. 

En inkommen ansökan om ekonomiskt bidrag till skoinlägg beviljas. 



 

a.  

2. Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 

Vid protokollet 

 

 

 

Anna Nyström   Håkan Juneberg 

Sekreterare    Ordförande 

8. Ungdomssektionen 

Laget 03/04 ska börja sin uteträning den 18 april på Dampevallen 

Första träningen för laget 05/06 är bestämd till 4 maj, föräldrarna ska informeras om 

klubbens förväntningar på föräldrarnas engagemang. 

9. Övriga frågor 

a. Diskussioner fördes kring problemet att få medlemmar, tränare och föräldrar till 

ungdomsspelare att i högre grad engagera sig i föreningens aktiviteter. Styrelsen 

beslutade att samla ihop och redovisa vilka förväntningar klubben bör ställa på 

sina medlemmar, tränare och förtroendevalda för att få en ökad närvaro vid t.ex. 

intäktsarrangemang som fralla-försäljning. 

b. Ovanstående redovisning kan läggas ut på föreningens hemsida och vara en del i 

en uppdatering av föreningens Gröna Tråden 

c. Styrelsen beslutade att flytta styrelsemötena från 2:a onsdagen varje månad till 

2:a söndagen varje månad. Mötena, med start kl. 18:30 och sluttid kl. 20:00, ska 

fortsättningsvis inledas med medlemsmöte för locka ytterligare medlemmar att 

delta i diskussionerna. Eventuella beslutspunkter tas på styrelsemöte direkt efter 

medlemsmötets slut. 

d. Programbladet är på gång och ska delas ut till ca 1500 hushåll före hemma-

premiären den 16 april. Programbladet ska skickas ut till sponsorerna tillsam-

mans med fakturan och en inbjudan till sponsorträff den 29 augusti i samband 

med hemmamatchen mot Ängö BK. 


