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Närvarande:  

 

1. Ordföranden hälsade alla välkomna. 

2. Föregående protokoll 

 

3. Inkomna skrivelser 

a.  

4. Ekonomi 

 

5. Gamla IP och Dampevallen 

 
  

Håkan Juneberg, Kenth Lindell, Joakim Blennborg, Andreas Andersson, Claes 

Adolfsson, Anna Nyström 

a) Informationsmöte om ny förskola – alternativ plan att förlägga ny förskola på 

någon av de befintliga fotbollsplanerna. Vid diskussioner med kommunen föreslås 

att krav om likvärdiga lösningar ska erbjudas RIK, eventuellt i samarbete med 

skolan. Kostnad för en eventuell gräsbeläggning av grusplanen blir så pass dyr att 

det kan finnas intresse att avvakta kommunens förslag. Håkan skriver ett förslag 

på synpunkter som ska skickas till kommunen. 

b) Årsmöte i Allaktivitetsföreningen – handlingar för anbud ska ut 4 maj, 31 maj ska 

anbuden vara inne 15 juni ska nämnden ta beslut. 

a) Riksidrottsförbundet – svara EU om momsförslaget 

b) Centrum för idrott och hälsa (CIH) – Idrottens dag 27 augusti, klubben avstår från 

att delta. 

c) Remiss från CIH som ska besvaras till kommunen om anläggningssatsningar – 

RIK meddelar CIH att vi inte har synpunkter 

d) Prova-på-platser klubben avstår för närvarande eftersom det inte finns någon 

vaktmästare som handledare. 

Medlems- och träningsavgifter informationen har inte fullt ut gått ut till spelarna. 

Reklamintäkter för spelprogrammet har börjat betalas in. Drygt 40 tkr har fakturerats. 

Vattenläckan – Håkan fortsätter att arbeta för att leta rätt på läckan. 

Vaktmästarfrågan behöver lösas eftersom David har fått annat jobb. Claes och Andreas 

sköter bevattning i nuläget. Jocke funderar över ett schema för gräsklippning etc. 

Om klubben är intresserad kan Åke W vara intresserad av att hjälpa till med planerna. 

Om kommunen kan plocka fram ytterligare vaktmästare blir det som hjälp till Åke – det 

är viktigt att kommunikationen mellan ledarna och vaktmästeriet fungerar vid byte av 

träningstider m.m. 

Grävlingarna har gått på Gamla IP och gjort djupa hålor, det går inte att köra med 

gräsklipparen för att knivarna blir förstörda. I nuläget ska vi låta gräset växa för att gräv-

lingarna ska försvinna. 

Bevattningen måste utökas på Dampevallen för att arbetet ska fungera bättre. Förslag att 

vi köper in ytterligare slang (vanliga trädgårdsslangar fungerar men är kanske inte bra på 

sikt). Spridaren på Gamla IP flyttas ner till Dampevallen för att prova om det kan gå med 

tre linor. Om vattentrycket räcker för detta ska ny slang köpas från sponsorerna  



6. Lotterier och andra intäkter 

 

7. Seniorlagen 

 

8. Ungdomssektionen 

 

9. Övriga frågor 

a.  

10. Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 

Vid protokollet 

 

 

Anna Nyström   Håkan Juneberg 

Sekreterare    Ordförande 

Klubblotter ska delas ut till både senior- och ungdomsspelarna före sommaruppehållet. 

Nicke Friberg kontaktas för seniorerna. Principen blir att 4 lotter delas ut och betalas med 

en gång. Anna kontaktar Nicke Friberg. 

Det aviserades under den gångna veckan att det var dålig tillgång på spelare till lagen. 

Vid genomgång med tränarna ser det dock ut att fungera med dubbla seniorlag. 

Nytt lag, 05/06, startades i förra veckan. Flera föräldrar är intresserade av att leda laget. 

Några nya ledare har engagerat sig i 03/04-laget. Laget har börjat spela i Hossmo-ligan. 

Inbjudan till Åbyvallsdagen för 05/06 samt till Blomstercupen 2/7 för både 03 och 05. 

Vid hemma-matcherna ska flera personer ha möjlighet att ställa upp med förberedelser. 6 

stycken boll-kallar ur 03/04 ska finnas med vid hemma-matchen. 

Det finns ett behov av att strukturera upp ansvaret för de olika delarna i verksamheten 

som försäljning och lokaler m.m. Detta ska diskuteras i samband med nästa styrelsemöte, 

närvarande har i uppdrag att fundera igenom vilka funktioner som behövs. 

Stadgarna (från 1987) ska ses över till nästa årsmöte. 


