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Närvarande: Patrik Sandberg, Linus Forsberg, Else Oleskog; Lina Fänge Granfeldt
Jakob Hartzell, Christina Wissinger, Anette Sjö och Peter Wissinger
1) Mötet öppnas
2) Val av justerare – Patrik Sandberg
3) Dagordningen godkändes
4) Föregående styrelseprotokoll godkändes.
5) Verksamhetsrapport
a) Verksamhetsuppdatering (Christina FC)
Barn
Vi har startat 10 nya grupper för nästa termin men vi har fortfarande
många barn i kö. Vi har ont om kvalificerade ledare med erfarenhet.
Efter att ha omdisponerat tiderna i STG hallen så nu är schemat mycket
bättre och hallen utnyttjas mer optimalt.
2 läger är planerade i mellandagarna; AG Bas läger och Trupp Bas läger
Januarilägret är redan fullt.
Trupp
Trupperna har det tävlat klart för terminen, det blev en fjärde plats på
JSM. Liten besvikelse men ibland går det inte hela vägen. Läger är
planerade för UC och JC i Oslo och övriga tävlande trupper i Växjö.
6 gymnaster ska på Landslagsläger på Bosön i Trettondagshelgen
Eftersom Svenska Gymnastikförbundet ändrat om tävlingsreglerna så får
vi ändra i grupperna. Det blir storsatsning till våren inför JNM och SM. Ia
har frivilligt tagit på sig extra arbete för att hjälpa landslagsgymnasterna
att lära sig landslagsfriståendena.
AG
AG har också tävlat klart och även där ska 5 gymnaster i väg på
landslagslägret på Bosön
Vi har ändrat träningsupplägget för våra AG gymnaster. Det innebär att vi
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kortar ner träningstiden i hallen och för in mer fys och simning. Detta ska
kommuniceras snart.
Vi har fått flera förfrågningar från gymnaster i andra föreningar att ta
ställning till. Det är inte självklart att alla får börja hos oss men det är
ändå roligt att de söker sig till oss.
b) Ekonomi (Christina FC/Else Kassör)
Resultaträkningen ser bra ut och i linje med budget. I december kommer
vi att få mer kostnader då lönerna går ut och en del träningskostnader
tillkommer. Det blir ett minusresultat men ändå bättre än budget.
I januari ska Ordförande och Föreningschef ta tag i budgetarbetet och har
bjudit in Ia och Maria.
c) Personal/Rekrytering (Christina FC)
Vi har fått in en ny tränare, en släkting till Roberto, eftersom att Kahki går
på pappaledighet. Han är ung och har varit gymnast på mycket hög nivå.
Vi tror att han kommer att bli en tillgång för våra nivå 6 gymnaster. Vi har
fått goda referenser från andra föreningar i Sverige där han har jobbat.
Roberto har också tagit en roll som huvudtränare för AG.
Det har varit mycket jobb för kansliet pga terminsavslutningen, men
Christina tycker att hon och Maria jobbar bra ihop som ett team, så att
det har gott mycket bra trots arbetsbelastningen.
Torsdagsförmiddagarna när personalen träffas och planerar och arbetar
tillsammans fungerar jättebra. Ia har hållit en kurs för sina kollegor i SDT
(Self Determination Theory), vilket var mycket uppskattat.
6) Övriga frågor
Inga övriga frågor
7) Nästa möte 30 januari, 18.00 i STG hallen.
8) Mötet avslutas
Vid protokollet
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Anette Sjö

Patrik Sandberg

