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Närvarande:  

 

1. Ordföranden hälsade alla välkomna. 

2. Föregående protokoll 

 

3. Inkomna skrivelser 

a.  

4. Ekonomi 

 

5. Gamla IP och Dampevallen 

 

6. Lotterier 

 

7. Seniorlagen 

 

8. Ungdomssektionen 

 

Håkan J, David Karlsson, Claes Adolfsson, David Dryselius, Andreas Andersson, Jonas 

Kellander och Anna Nyström 

Genomgång av föregående protokoll, investeringsbidrag bör sökas för att kunna fixa 11-

mannamålen. 

Information från Smålandsidrotten, Anna går på information om skatter och 

kontrolluppgifter 18/1. Avtalsinformation från Eon. 

Eftersom Kenth inte är närvarande redovisades inte ekonomin. Avslutningsfesten gick 

något back, i fortsättningen bör en viss kostnad budgeteras för festen som medlemsvård, 

t.ex. priser och avtackningsblommor. 

Sponsring – genomgång av sponsorer för tryck på matchställ. Eventuellt behövs inget nytt 

ställ under 2012. Nästa möte ska en behovet av matchställ redovisas. 

Frallaförsäljning ska göras under våren för 10 veckor, försäljning börjar 4/2-25/2 med 

leverans 10/3 – 12/5. Anna trycker upp beställningslappar. Uppdelning av områden görs 

inom lagen. 

Seniorerna försöker träna på Gamla IP men eftersom det är helt beroende på väderlaget i 

januari och februari kan inte konstgräsplanerna avbokas. Däremot ska konstgräsplanen 

avbokas så snart det går. 

90-årsjubileum – Nille har tackat ja till att vara bollplank i en grupp som planerar en 

sommarfest. Robert Engdahl och Fredrik Ustrup ska tillfrågas, David Karlsson blir 

sammankallande för gruppen. Några föräldrar från ungdomslagen bör tillfrågas. Gruppen 

får fria händer för att planera en heldag för byn.  

Seniorlagen har upptaktsmöte tis. 10/1, kl. 18:30. A- och B-lagstrupp är klara. Kontrakt 

med seniortränare är på gång. Lagledare har tackat ja och kommer att sponsras med 

träningsoverall. Närvarorapportering ska skötas av tränaren, Anna fixar användarnamn 

och lösenord till Kim innan tisdag. Kostnader för träningsställ ska undersökas, eventuellt 

kan äldre utrustning utnyttjas. 

Nytt matchställ till 03/04-laget, eventuellt kan äldre ställ kompletteras med nya byxor och 

shorts för att täcka upp om flera lag spelar samtidigt. Det yngre laget har börjat ta form 

men ledar-frågan behöver lyftas, närvaro önskas från laget vid klubbmötena. 



9. Övriga frågor 

a.  

10. Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 

Vid protokollet 

 

 

 

Anna Nyström   Håkan Juneberg 

Sekreterare    Ordförande 

Projekteringsmöte för det planerade förskolebygget är bokat till fre. 13/1 diskussioner har 

dragit ut på tiden eftersom det inte varit klart med fråga om matsal. 

Håkan redovisar ett förslag till skrivelse till kommunalrådet Johan Persson (som 

planerades föregående möte) om RIK’s behov av plan-ytor och lokaler i det växande 

samhället i samband med skolans och fritidsförvaltningens byggplaner.Kommunpolitiker 

från Rockneby ska få kopia av brevet. 

Dammsugare till klubbhuset har införskaffats genom sponsorbidrag. 


