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Närvarande:  

Jocke Blennborg, David Dryselius, Clas Adolfsson, Andreas Andersson, David Karlsson, 

Håkan Juneberg, Kenth Lindell, Anna Nyström 

1. Ordföranden hälsade alla välkomna. 

2. Föregående protokoll 

Genomgång av föregående mötesprotokoll, vilket lades till handlingarna 

3. Inkomna skrivelser 

a) information från Swedbank om att de hjälper till att avsluta plusgirokonto.   

b) Barometern – erbjuder lagfoton för ungdomslagen. Ungdomssektionen bokar tid med 

Barometern och ändrar adress till Joakim Blennborgs hemadress 

c) Fotbollförbundet erbjuder fotbollsskola – eftersom det är svårt att hitta frivilliga för 

att leda extra aktiviteter beslöts att avvakta med fotbollsskola till nästa år. 

d) Kalmar Sportcenter informerar om vad som händer i entrén i Sporthallen under 

februari 

e) Inbjudan till Våga vara vuxen en föreställning om moral o etik 12-13/3 – Jocke B tar 

hand om anmälningar 

f) Centrum för Idrott o hälsa årsmöte 1/3 – Jocke B deltar 

4. Ekonomi 

Hittills i år + 39 tkr en viss ökning av träningsavgifter är att notera. Fakturor från 

Intersport för ledaroveraller och vinterjackor. För närvarande finns 100 tkr i kassan. 

Intäkter för sponsring och frallor kommer under våren och med detta i åtanke blir det 

aktuellt att göra en budget för 2012. 

5. Gamla IP och Dampevallen 

Elkostnader för Gamla Plan 750 kWh 2011, 29 kWh 2012. Säkring på 20 A krävs för att 

belysningen ska fungera. Elkostnader Dampevallen 2800 kWh 2012, 3100 kWh jan 2011, 

säkring på 35 A. Om vi vet att snön blir liggande bör snön på Gamla IP skottas så att 

träningar kan gå igång där så snart som möjligt när det smält. Clas A ansvarar för detta. 

Jocke har fått information från kommunen att det finns möjlighet att söka pengar via 

Leader Kalmar Öland för t.ex. nya mål, Anna kollar. David K kollar med Smålands 

Fotbollförbund om bidrag. Clas redovisar priser på 11-mannamål ca 13,5 per mål + frakt. 

Vaktmästeri - projekt Framtiden har kontaktat oss, de hör av sig under v 9. 

Håkan refererade från mötet med kommunen. Kommunen är positiv till att i över-

siktsplanen planera för idrottsområde i anslutning till Allaktivitetshuset. Vi håller 

kommunen informerade om våra behov. Staketet på kortsidan kommer att flyttas och med 

anledning av detta kommer kiosken att flyttas. Kommunen återkommer och då meddelar 

klubben plats för kiosken. 

Det finns behov av att göra renoveringar i klubbhuset. Eventuellt kan oljefyllda element 

med möjlighet att sätta timer på köpas in. Andreas kollar med Frank på Rockneby VVS. 

De trasiga fönstren behöver bytas ut, eventuellt kan det gå att hitta ny altandörr på 

Återbruket, David kollar upp möjligheter. 

6. Intäktsarrangemang 

Frallaförsäljning - uppdelning av områden är på gång. Priset per fralla har legat under 2 



kr styck förra försäljningsperioden. 

Sponsoravtal med ICA har diskuterats, ICA blir huvudsponsor för klubben. Inventering 

görs till ett pris av 3000 kr/gång. Eventuella trädgårdstjänster är utöver sponsoravtal och 

avhängigt av vaktmästeri-frågan under året. 

Sponsring – ca 43 tkr beräknas som intäkt. Det är viktigt att sponsoravtalen är klara så att 

tryckning av overaller och matchställ blir färdigt innan seriespel. 

7. Seniorlagen 

Seniorsektionen – tvåa i Ekerum Cup med 1000 kr i prispengar. 15-16 spelare i snitt på 

träningarna. Det saknas fortfarande lagledare, första träningsmatcherna 2-3/3, Jocke ska 

ordna med plan och domare. Klubben avbokar i Fjölebro när inte tiderna kan utnyttjas 

p.g.a. snö. Det är väsentligt att det finns vaktmästare under säsongen om det ska kunna 

fungera med särskilda träningsställ till seniorlagen. 

8. Ungdomssektionen 

Ungdomssektionen – Jocke B och Ola från 03/04 samt Mats från 05/06 och några till ska 

gå på fortbollförbundets ledarutbildning. Inbetalningslappar kommer att delas ut på 

tisdag. Eventuellt kommer det att dras igång ett flick-lag under våren för 05/06. I augusti 

kommer 07/08 att dras igång. Inomhus-aktiviteteter – det kostar 80 kr/h att hyra skolans 

gymnastiksal, men det kostar 38 kr/h att hyra Nova- eller Funkabo-hallen för 

ungdomarna, fråga bör ställas till kommunen om de olika priserna. 

9. Övriga frågor 

a) Inför årsmötet – söndag 11/3 kl. 18:30 – 20:00 upplys om stadgeändringar 

(medlemsavgift) Inbjudan till årsmötet annonseras på hemsidan (Anna), i ICA 

(Håkan) och i Barometern och Östran (Anna) senast 3 veckor före mötesdatum. 

Valberedningen ombeds lämna förslag på fyllnadsval efter Palle. 

b) David D kollar med Barbro H om affischering inför serie-matcher under 2012. 

System med match-värdar behöver styras upp, en lista med arbetsuppgifter ska 

spikas. Diskussioner om kiosk¬värdarna kan ta hand om inträdet. Vid matcherna ska 

laguppställningarna läsas upp m.m. Det finns ett mycket stort behov av att fler 

engagerar sig vid seriematcher i klubben. 

c) Uppgiften att rapportera in matchresultatet behöver förmedlas till seniortränarna. 

10. Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Anna Nyström   Håkan Juneberg 

Sekreterare    Ordförande 


