
 

  PROTOKOLL 

  STYRELSEMÖTE 

  DATUM 

  2011-10-09 

Närvarande 

Kenth Lindell, Andreas Andersson, David Karlsson, Emil Gunnarsson, Robert Engdahl, 

Håkan Juneberg, David Dryselius, Anna Nyström, Claes Adolfsson 

1. Ordföranden hälsar välkommen. 

2. Föregående protokoll 

Senioransvariga jobbar vidare med tränar- och lagledarfrågan samt engagemanget 

från seniorerna för föreningsaktiviteter. 

RIK’s och Läckebys 03/04-lag tränar tillsammans och kommer att spela seriespel 

tillsammans från nästa säsong. 

3. Inkomna skrivelser 

a. Skrivelser som kommer in via mejl till bl.a. Kenth skickas vidare till Anna 

som uppdaterar avsändaren med rätt e-postadress. 

4. Ekonomi 

Lägre intäkter från medlems- o träningsavgifter än tidigare år. Inför 2012 måste 

informationen till aktiva om medlems- o träningsavgifter bli bättre. 

Närvarorapporteringen för seniorer måste bli bättre, någon måste utses som 

ansvarig för rapporteringen. 

Totalt ligger intäkterna 18’ under 2011 till och med 9 oktober. 

Nettoresultatet är hittills något positivt knappt 8’. 

I kassan finns för närvarande 29’ kronor i kassan. 

 

5. Gamla IP och Dampevallen 

Vattnet måste stängas av till planerna för att förhindra att ledningar och kopplingar 

fryser sönder. 

6. Lotterier och andra intäktsarrangemang 

Sponsorerna vill ha skyltar uppsatta vid entrén till Dampevallen. Nytt 

sponsorprogram är på gång och ska vara färdigt tidigt under 2012. Utdelning av 

medlemsvärvning ska också ut i god tid innan årsmötet, t.ex. i samband med 

försäljning av frallor under våren. 

 

7. Seniorlagen 

Senioransvarig efterfrågar en lista på kostnader som direkt kan hänföras till 

seniorerna för att kunna argumentera för träningsavgifter. Det påpekas att de 

största kostnaderna i föreningen avser underhåll av fotbollsplaner och maskiner. 

Begäran  från seniorerna om att få delta i Nybro Open Cup – styrelsen bifaller 

ansökan. 

Beställning av priser till seniorerna ska samordnas med ungdomssidan. 

Kontraktsskrivning med tränare för nästa år diskuteras. 

8. Ungdomssektionen 

Ca 25 barn i 03/04-laget för närvarande. Det är viktigt att fortsätta jobba med 

rekrytering av barn i de årskullar som finns. 

Även i 05/06-laget har barn kommit till från Läckeby, tränare från Läckeby har 

följt med barnen. Antalet barn i åldersgruppen är fortfarande instabilt. 

Klubben anser att det är problem när mindre barn som söker sig till Kalmar FF’s 

ungdomsverksamhet och inte får plats blir hänvisade till IFK Berga istället för till 

hemortens klubb. 
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Anna Nyström   Håkan Juneberg 

Sekreterare    Ordförande 

 

9. Övriga frågor 

Diskussioner kring poster som måste väljas vid årsmötet och poster som kan byta 

namn på/utgå eller sammanslås. Fråga ska ställas till marknadskommittéerna om 

de själva vill nominera ytterligare namn vid behov. 

Frågor om stadgar och tidpunkt för årsmötet diskuterades. Anna tar fram informa-

tion om detta. 

Kommittén för avslutningsfest ber om förskott för att arrangera festen vilket 

beviljas. Ungdomssidan har sitt arrangemang tidigare under dagen. Färdigt 

program presenteras på nästa möte. 

90-årsjubileum under 2012 – hur ska vi fira det? Robban lämnar förslag att sätta 

ihop en kommitté som spånar om idéer – förslag på namn lämnas på nästa möte. 

Jubileumsbok med foton - Stäm av med Ryssby hembygdsföreningen och Birger 

Svensson (tidigare ordförande) om material, samt sätt upp lapp i affären. 

10. Ordförande avslutar mötet. 


