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PROTOKOLL 

NOMINERINGSMÖTE 

DATUM  

2011-11-13 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ordföranden hälsade välkommen 

2. Dagordningen godkändes 

3. Val av mötesordförande – Håkan Juneberg 

4. Val av mötessekreterare – Anna Nyström 

5. Val av protokolljusterare – Kalle Daléen och David Dryselius 

6. Nominering till årsmötet enligt stadgar (punkt a–e), beslut om val till övriga poster (punkt f–t)  

a. Ordförande för 2012 – Håkan Juneberg 

b. Två ledamöter för 2012 – 2014 – Anna Nyström och Tina Andersson. Fyllnadsval under 

2012 efter Paul Jansson är inte klart, valberedningen återkommer 

c. Tre styrelsesuppleanter för 2012 –Joakim Blennborg Tom Oscarsson och Emil 

Gunnarsson 

d. Representant till Smålands Fotbollsförbunds årsmöte 2012 – Fråga bör i första hand 

ställas till Börje Karlsson, om Börje tackar nej ska nytt förslag förberedas av 

valberedningen 

e. Revisorer 2012 – Maj Linge och Torbjörn Arvidsson har tillfrågats 

f. Matrikelförare 2012 – beslutas vid konstituerande styrelsemöte efter årsmötet 

g. Mötesreferent 2012 – beslutas vid konstituerande styrelsemöte efter årsmötet 

h. Ansvarig för ungdomssektionen 2012 – Joakim Blennborg; ansvaret omfattar 

materialförvaltning, bokningsansvar och utbildningssamordnare för ungdomssektionen 

i. Ansvarig för seniorsektionen 2012 – David Dryselius; ansvaret omfattar 

materialförvaltning, bokningsansvar och utbildningssamordnare för seniorsektionen 

j. Kioskansvar 2012 – Barbro Holgersson som huvudansvarig, Jennica Löfberg tillfrågas för 

ungdomslagen. 

k. Plan- och fastighetsansvarig, Claes Adolfsson 

l. Sponsorgrupp 2012 – David Karlsson väljs på ett år 2012, Andreas Andersson väljs på två 

år till 2013 

m. Ansvarig för bastubokningar 2012 – Ove Linge 

n. Kommitté för Rockneby marknad 2012 – Lars Hjalmarsson, Börje Karlsson, Tommy 

Andersson, Elisabeth Andersson, Jan Hjalmarsson, Mikael Nilsson och Karin Karlsson 

o. Kommitté för Farfars Marknad 2012 - Lars Hjalmarsson, Börje Karlsson, Tommy 



 2 

Andersson, Elisabeth Andersson, Jan Hjalmarsson, Mikael Nilsson och Karin Karlsson 

p. Ansvariga för Intersport Cup 2012 – Inga besked har lämnats för 2012 

q. Representanter Säker och Trygg Förening 2012 – Anna Nyström och Joakim Blennborg 

r. Representanter till Norra Möre Allaktivitetshus på två år – Anna Nyström (Håkan 

Juneberg är vald till 2013) 

7. Medlemsavgifter 2012 – förslag till stadgeändring vid årsmötet att medlemsavgift och 

träningsavgift beslutas av styrelsen inför varje verksamhetsår. För närvarande är 

medlemsavgiften 150 kr/person respektive 300 kr/familj. Träningsavgiften är 600 kr för seniorer 

och 300 kr för ungdom 

8. Övriga frågor 

a. Km-ersättning (1,40 kr/km) kan lämnas till seniorspelare vid träning och match, 

ersättningsanspråk lämnas in månadsvis och betalas ut halvårsvis. 

b. Diskussioner om möjlighet till arrangemang i bergtäkten i Sandbäcken. David Karlsson 

kollar med Skanska. Ett sådant arrangemang kan troligen inte genomföras under 2012 

utan kräver längre planering. 

c. 90-årsfirande – en Rocknebydag föreslås. 5-mannamatcher under dagen på Dampevallen 

och festligheter på kvällen på den inhägnade planen. En jubileumsgrupp bör bildas. 

Förslag på deltagare i gruppen är Mikael ”Nille” Nilsson, David Karlsson, David 

Dryselius och Jan Elmqvist. Detta kollas till decembermötet. 

d. Årsfest i Folkets Hus 3 december – en lista över vilka som särskilt ska bjudas in tas fram 

för att tackas för sina insatser under året. 

e. Dampevallen - Håkan Juneberg informerade om möte mellan Barn- och ungdoms- och 

Kultur och fritidsförvaltningarna. Under 2012 kommer gräsplanen att kunna användas 

utan problem. Kommunen ska redovisa vilka mått som finns mellan kantlinjer på de 

föreslagna planerna och staketet. Staketet får inte komma för nära kantlinjen och det 

måste finnas möjlighet till läktare (eller andra sittplatser) för publik. 

f. 03/04-laget ska vara med i Barometern Cup 8 januari.  

g. Sponsorgruppen tog upp diskussioner om sponsorprogram. Fler nivåer i sponsringen – 

vad ska ingå i huvudsponsorkontrakt resp. andra sponsoravtal. Vilka skatteregler gäller 

för sponsring – Anna tar reda på detta. 

h. SMS-tjänsten via hemsidan diskuteras, fungerar den på flera lagsidor? En genomgång av 

hemsidans möjligheter ska redovisas. 

9. Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

 

 

Anna Nyström 

mötessekreterare 

 

Justeras 

 

 

 

Kalle Daléen    David Dryselius 


