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  DAGORDNING 

  STYRELSEMÖTE 

  DATUM 

  2011-12-11 

Närvarande 

Kenth Lindell, Andreas Andersson, David Karlsson, Håkan Juneberg, David Dryselius, 

Anna Nyström, Claes Adolfsson, Joakim Blennborg 

1. Ordföranden hälsar välkommen. 

2. Föregående protokoll 

Protokollet från nomineringsmötet lästes igenom och justerades med vissa tillägg. 

3. Inkomna skrivelser 

a. RF’s LOK-stödsgrupp påminner om ansökningsdatum 

b. Erbjudande om Klubblotter med rabattkuponger hos lokala handlare. 

Styrelsen beslutar att inte sälja lotter  

c. Erbjudande om att lämna uppgifter för ett Kalmar lexikon, Anna fyller i 

och skickar in. 

4. Ekonomi 

Årets preliminära resultat redovisas. Marknaden kommer att redovisa ytterligare 

intäkter ca 12 tkr. Intersport Cup och Farfars marknad är färdigredovisade och 

hamnar ungefär som föregående år. Kiosken har ökade intäkter tack vare att även 

ungdomarna har spelat match. Brödförsäljning har ökat med 8 tkr jämfört med 

2010. 

Kostnader för lagen har ökat något, främst beroende på domararvoden. Kostnader 

för planer och fastigheter är ungefär lika med 2010. Medlemsvård – rabatterade 

biljetter till U21-match var uppskattat. Vi hoppas liknande erbjudande kommer 

under 2012. Föreningsfesten (3/12) är ett litet minus, David D redovisar de 

intäkter som betalats kontant på festen. 

Den preliminära balansrapporten visar ett förbättrat läge jämfört med 2010. I 

interimsfordringarna ingår drygt 8 tkr som finns att hämta ut i material hos 

Intersport (från Intersport Cup). Fråga om hur driftbidraget kommer att förändras 

med hänvisning till att kommunen förändrar förutsättningarna för klubben att 

bedriva verksamhet på egna planer. Inför 2012 bör elkostnaderna för Gamla IP 

kunna reduceras och på Dampevallen bör elen hållas efter. Även om gräsklipparen 

förhoppningsvis håller under 2012 måste beredskap finnas för att andra 

maskiner/inventarier behöver ersättas.  

Diskussioner om domarkostnaderna – från 2012 kommer domarna att behöva 

betala sin utbildning. Detta kan innebära ytterligare kostnader för klubbarna. Det 

finns anledning att lyfta frågan till SmFF’s årsmöte om tre-domarsystem i div 5 

eftersom kostnaderna har ökat markant från 2010-2011. 

Medlemsavgifterna för 2012 måste öka – antalet aktiva medlemmar kommer att 

öka och betalningsmoralen måste bli bättre. Om det finns möjligheter ska Gamla 

IP hyras ut under tidig vårsäsong till både träningsmatcher. 
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5. Gamla IP och Dampevallen 

Elkostnaderna för Gamla IP ska ses över – nu är vattnet tömt och elen kan slås av, 

endast planbelysningen är aktuell att användas. Claes kollar upp elgörbrukningen 

under året. Spänningsnivån för abonnemanget diskuteras, det är planbelysningen 

som sätter undre gräns för om nivån kan sänkas för att minska kostnaderna. 

Andreas kollar upp med Florins glasmästeri om det finns möjligheter att de kan 

sponsra klubben genom att byta ut de trasiga fönsterrutorna. 

Under 2012 behöver 11-mannamålen bytas ut, olika finansieringsalternativ 

diskuteras. Claes ska prata med Åke Wilhelmsson om han kan tipsa om vem 

klubben bör kontakta. Även 5-mannamålen behöver bytas ut snart och 7-manna 

behöver bytas ut på sikt. 

En ny dammsugare måste införskaffas till klubbhuset. 

6. Lotterier och andra intäktsarrangemang 

Inga intäktsarrangemang är på gång för närvarande. Under 2012 kommer 

frallaförsäljningen att tas upp på nytt. 

Sponsorprogrammet är snart klart. De som tidigare har haft kontakt med sponsorer 

kommer att få mejl för att kontakta sina sponsorer. 

7. Seniorlagen 

Övergångshandlingar för nya spelare lämnades till Kenth L, inga övergångar från 

klubben är redovisade än. Ca 25 spelare har deltagit i inomhusträningarna. Fler 

västar ska införskaffas, jackor till avbytare och tränare i samband med match bör 

införskaffas. Ytterligare träning innan Nybro Open 7/1. Seniorerna deltar i 

Ekerum Cup i slutet av januari. Nytt avtal med tränare ska skrivas inför 2012. 

David D skissar på avtalsförslag. Förslag att lagledarna visas uppskattning med 

t.ex. träningsoverall.  

8. Ungdomssektionen 

03/04 kommer att spela 4 cuper under vintern. På Bröderna Olsson Cup i mars 

kommer även 05/06-laget att delta. Jocke B har kollat upp årskullarna 07/08 och 

förbereder för start till hösten. Lagrepresentanter för 05/06-laget bjuds in till 

föreningsmötet.  

9. Övriga frågor 

Jocke B ska diskutera nytt kontrakt med Intersport inför 2012. 

Funderingar kring om det finns möjligheter att hyra ut omklädningsrum och 

klubbhus till entreprenörer vid förskolebygget. Vid projekteringsmöte den 22 

december ska entreprenören erbjudas att hyra klubbhuset. Eventuellt kan 

entreprenören för skolutbyggnaden erbjudas samma. 

Information från sista projekteringsmötet om förskolebygget – det kommer enligt 

uppgift inte att kunna byggas två fullstora planer på Dampevallen. Under 2012 

kommer schaktning och insådd för att flytta planen mot Torsbäcken. Det dröjer 

minst ett år innan klubben kan få besked om det kan bli möjligt att lägga 

klubblokaler och fotbollsplaner i anslutning till Allaktivitetshuset. Nytt förslag till 

kommunal översiktsplan kommer att läggas för Dampevallen och området kring 

Allaktivitetshuset. Kommunalrådet måste informeras om vad klubben vill och om 

en flytt inte blir möjlig ska förutsättningarna för klubben bli så bra som möjligt. 

Lämpligt att skicka detta via mejl så att kommunikationen blir offentlig. Kopia på 

mejlet ska skickas till politikerna i Rockneby. 



3 

 

 

 

 

 

 

Anna Nyström   Håkan Juneberg 

sekreterare    ordförande  

  

Avgifter för aktiva medlemmar ska delas ut redan i början av januari. David 

skickar uppgifter till Anna vad som ska skrivas i meddelandet på inbetalnings-

kortet. Kenth lämnar papper för att kopiera upp. 

Medlemsvärvningen lämnas ut i samband med programbladet och trycks upp i 

samband med detta. 

10. Ordförande avslutar mötet. 


