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Närvarande: Kenth Lindell, Håkan Juneberg, Jocke Blennborg, Andreas Andersson, Claes 

Adolfsson, Anna Nyström, David Karlsson, David Dryselius 

 

1. Ordföranden hälsade alla välkomna. 

2. Föregående protokoll  

 

3. Inkomna skrivelser 

a.  

4. Ekonomi 

 

5. Gamla IP och Dampevallen 

 

6. Lotterier 

 

7. Seniorlagen 

 

 

Protokollen från 12/6, 22/6 och 31/7 lästes upp. Kommentarer redovisas under punkterna 

nedan. 

Smålands Idrottens inbjudningar presenterades och sätts upp på anslagstavlan. 

SmFF tränarutbildningar – Jocke B informerar ledarna i 05/06-laget. 

Kalmar kommun har skickat ut samrådshandlingar för synpunkter om förändringar i 

detalplanen vid Dampevallen med bl.a. nybyggnad av förskola och skolmatsal. Håkan 

Juneberg samlar RIK’s synpunkter och skickar in dem till kommunen. Den av RIK 

tidigare föreslagna placeringen av planer och lokaler i anslutning till Allaktivitetshuset 

finns inte redovisad i detaljplaneförslaget. 

Det ekonomiska resultatet från Rockneby marknad blir ungefär lika som föregående år. 

Listor över betalda och obetalda medlems- och träningsavgifter överlämnades till lagen 

för genomgång och påminnelser. 

Medlems- och träningsavgifterna bör redovisas på hemsidan. 

11-mannamålen på Dampevallen behöver förnyas. Nya mål kostar ca 12000 exkl. nät. 

Anna fick uppdrag att ta reda på hur t.ex. kommunen kan hjälpa till. 

Vaktmästerifrågan diskuteras – det är problem att klubben inte kan vara säkra på att få 

behålla en anvisad vaktmästare hela säsongen men det går inte att göra något åt med 

nuvarande lösning. 

Höstens brödförsäljning har gått bra. Bruttointäkten ligger i dagsläget på ca 37000 kr. 

Anna ordnar med körlistor m.m. utifrån de namn som lämnas från seniorerna och 03/04-

laget. Turerna delas upp på 4 bilar. 

Inför nästa år föreslås att seniorlagen har 1 tränare och 3 lagledare, som helst inte ska vara 

spelare. Det ska finnas tydliga instruktioner vad klubben förväntar sig av tränare och 

lagledare 

För att öka engagemanget bland seniorspelare att bl.a. delta i klubbens 

intäktsarrangemang föreslås några förslag från senioransvariga. Förslagen skickas tillbaks 

till seniorsidan för att utredas avseende kostnader och vad de ger tillbaks till klubben. 

Seniorerna tränar i Kalmarsundsskolans gymnastiksal lördagar kl. 12-14 under vintern. 



 

8. Ungdomssektionen 

 

9. Övriga frågor 

a.  

10. Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 

 

Vid protokollet 

 

 

Anna Nyström   Håkan Juneberg 

Sekreterare    Ordförande 

Under hösten kommer Läckeby GoIF’s 03/04-lag att övergå till Rockneby IK eftersom de 

inte har tillräckligt med spelare för seriespel nästa säsong. 

05/06-ledarna bör bjudas in till ett klubbmöte för att styrelse och ledare ska lära känna 

varandra. 

03/04-laget tränar i Funkaboskolans gymnastiksal kl 13-14 på lördagar under vintern. 

Kenth Lindell meddelade Sjöräddningssällskapet tack för gåvan i samband med Donald 

Sturebrands bortgång. 

Klubben bör anordna ny HLR-kurs under vintern. Kontakt tas med Kalle Daléen som 

instruktör. 

Samtliga i styrelsen, tränare, lagledare och övriga intresserade bjuds in till utvecklingsdag 

i klubbhuset den 8 oktober kl. 10-15 inkl. lunch. Tänkta punkter för dagen är – förnyelse 

av Gröna Tråden, verksamheten 2012 m.m. 

Vid sponsorträffen 3 september 2011 önskade sponsorerna att sponsorskyltar ska sättas 

upp vid fotbollsplanen. 

Förra årets medlemsfest bör upprepas. Seniorerna kollar lokaler som är möjliga att boka. 


