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Närvarande 

Kenth Lindell, Håkan Juneberg, Paul Jansson, David Karlsson, Claes Adolfsson och Anna 

Nyström 

1. Ordföranden hälsar välkommen. 

2. Föregående protokoll 

Protokollet från föregående möte gicks igenom. Skrivelse till EU om momshotet 

översänt enligt beslut vid föregående möte. Dåligt med inbetalda träningsavgifter. 

Läckan till kiosken inte åtgärdad än. Lotter utdelade till seniorlagen, 03/04-laget 

ska också få lotter. Nya ungdomslaget ca 15-20 barn. 

3. Inkomna skrivelser 

a. Inbjudan till U21-landskamp på Guldfågel Arena. Kontakta Kalmar FF om 

det går att köpa till ytterligare biljetter till samma pris och i fall barn går in 

gratis innan vi går ut till klubbmedlemmarna 

4. Ekonomi 

Resultat och balansräkning redovisades. Gräsklipparen har reparerats för drygt 

7000 kr. Diskussioner om elkostnader vid Gamla IP om fakturor debiteras med 

preliminär förbrukning, Kenth kollar detta. Resultat ligger på 10 tkr, 

banktillgodohavande har sjunkit från 55 till 31 tkr. 

 

Ansökan om deklarationsbefrielsen har tidigare skickats in till Skatteverket men 

eftersom klubben äger fastighet har klubben inte fått detta till skillnad från tidigare 

år. 

5. Gamla IP och Dampevallen 

Vaktmästerifrågan är fortfarande under diskussion ingen ny lösning på gång. 

Upplägget med delat vaktmästeri med Kåremo var en bra lösning och är ett bra 

upplägg som vi ska använda inför nästa säsong också. 

Gamla IP har inte haft behov av klippning eftersom den inte bevattnas. Anna 

kontaktar Lasse Hjalmarsson så han tar upp eventuellt behov av klippning med 

traktoraggregat i samband med klippning av marknadsvallen. 

Möte med kommunen på tisdag om planer på byggnation för skolan. Håkan, 

Kenth, Paul, ev. Jocke B möter kommunen. Eventuellt nytt möte i klubben innan 

sommaren om resultatet av mötet med kommunen. 

Gräsklipparen kan behöva bytas ut, diskussioner kring investeringsbidrag. 

Uppföljning av reparationskostnader kan vara bra. 

6. Lotterier och andra intäktsarrangemang 

Frallor för våren är färdigkört. Lotter utdelade till seniorer och ska delas ut till 

03/04-laget. 

7. Seniorlagen 

A-laget ligger bra till i serien. Det är sämre med uppslutning och resultat för B-

laget. Tillskott med 1 spelare. 
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8. Ungdomssektionen 

03/04 spelar i Hossmo-ligan som spelar i två serier där Rocknebys lag möter äldre 

spelare. Under säsongen har tränarbyte gjorts i laget. 

9. Övriga frågor 

Jula-kortet har kommit till Kenth, kundnummer lämnas till de som ska ha 

behörighet att handla på kortet. Styrelsen beslutar att personligt betalningsansvar 

ska gälla för de som handlar på kortet till dess kvitto och kostnad är redovisad. 

 

Frågan om ansvarsfördelning för arbetsuppgifter i föreningen – 

Fotbollsverksamheten är det centrala i klubben. För att detta ska fungera måste 

andra uppgifter klaras ut. Uppgifter som behöver lösas är fastighet och planer, 

ekonomi, försäljning, projekt, information samt koll på att fotbollsverksamheten 

fungerar. Detta är ett projekt som klubben bör jobba med under hösten tillsam-

mans med uppdatering av Gröna tråden. En kartläggning av vilka uppdrag 

medlemmarna (spelarna/föräldrarna) vill engagera sig i bör gå ut innan nästa år. 

 

Det är viktigt att klubben har en planering för vilka intäkter man behöver för att 

klara den verksamhet som beslutas under kommande år samt skapa handlings-

beredskap för extraordinära större kostnader. 

 

Ersättare för Kenth som kassör måste planeras från valberedningen inför 

nomineringsmötet. 

 

10. Ordförande avslutar mötet. 


