
                                                                                                                                   1 
Protokoll styrelsemöte 2022-10-06 

Start kl 18.00 avslutades kl 19.30 i lokalen. 

 

Kallade: Hans, Ida, Stigge, Jenny, Lars; suppleanter; Per, Amos samt chefstränare Christer och 

v.chefstränare Ajmal. Info revisor Annette Rönnquist. 
 

Närvarande: Hans, Stigge, Jenny, Lars, Ida; suppleanter; Per, Amos, samt chefstränare Christer, Ajmal och 

revisor Annette Rönnquist 

 

§ 1. Mötet öppnas, närvarande ledamöter räknas, utseende av justeringsman.   
Noterades att 5 ordinarie och 2 suppleanter var närvarande. Hans, ordförande, Stigge, sekreterare samt Per 

utsågs att justera protokollet.  
 

Det går även att delta på följande ZOOM-länk: 

https://us02web.zoom.us/j/7542451549?pwd=RGxnUnAxOU9POTFQVXNySDNVRklVUT09 

------------------- 

Om inte denna fungerar är adressen: https://us02web.zoom.us/j/7542451549 med passcode: a 
 

§ 2. Snabbgenomgång av föregående, justerat protokoll. 
Ett justerat protokoll finns hos sekreteraren. Det finns även upplagt på hemsidan. 

https://www.narva.com/contentassets/75677c0a7b044f1f94eba8ff366e8998/narva-bk---

boxning/dokument/styrelseprotokoll/2022/8september2022.pdf  
 

https://www.narva.com/contentassets/75677c0a7b044f1f94eba8ff366e8998/narva-bk---boxning/dokument/styrelseprotokoll/2022/8sept2022.pdf
https://www.narva.com/contentassets/75677c0a7b044f1f94eba8ff366e8998/narva-bk---boxning/dokument/styrelseprotokoll/2022/8sept2022.pdf
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Protokollet 8 september 2022 godkändes i sin helhet. 

 

§ 3. Rapporter från av styrelsens delegerade verksamhetsområden (se protokoll 

2feb2022.pdf (narva.com))  
 

Arbetsordningen för 2022 har fastställts till att styrelsen - mellan årsmötena och ev. extra årsmöte - svarar för 

klubbens verksamhet och att de olika verksamhetsområdena delegerats där ansvarig är föredragande i 

styrelsen. 

3.a Ordförande Hans  

Rapport:  

Medlemskontakter och aktiviteter för ökat antal medlemmar har tagit mest tid. En hel del tid ägnades åt 

Olympiadagen den 9 september samt det Öppna huset 17 september (se nedan). 

 

Diskussioner har skett med Ajmal och Christer beträffande vårt utökade antal matchboxare inklusive 

tränings- och tävlingsverksamhet. 

 

I övrigt inget utöver rutinåtgärder att rapportera. 

 

3.b Sekreterare Stigge 

Rapport: 

Arbete med att hitta ett ändamålsenligt alternativ till nuvarande webblösning per 2023-01-01 påbörjad då 

nuvarande webb under IdrottOnline läggs ner vid årsskiftet. Tillsammans med Hans och Jenny har vi haft ett 

https://www.narva.com/contentassets/75677c0a7b044f1f94eba8ff366e8998/narva-bk---boxning/dokument/styrelseprotokoll/2022/2feb2022.pdf
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möte med Sportsadmin som presenterade sin lösning och funktioner. Vi omfrågade offert och referens hittills 

utan respons. Noterbart att Linnea använder Sportsadmin och vi kan självklart söka egen kontakt. 

Sammanfattningsvis kostar Sportsadmin ca 14 tkr per år vilket är en kostnad vi inte har idag men 

Sportsadmin innehåller en bokningsmodul och mobilapp som medför att vi ges möjlighet att avveckla 

nuvarande bokningssystem om 6 tkr per åt vilket ger en merkostnad om 8 tkr per år om Sportsadmin väljs 

som den framtida plattformen för webb och bokning. Enligt uppgift från leverantören är en flytt från 

IdrottOnline smidig och går snabbt att genomföra. 

Förfrågan ställd om möte med Consid och deras lösning Sitevision utan respons så långt. Denna lösning har 

valts av flera specialförbund centralt och frågan är ställd till SBF och deras syn centralt utan respons så långt. 

Frågan om finansiering tas upp på möte med RF-SISU 17/10. 

Sammanfattningsvis är Consids lösning Sitevision betydligt billigare med en installationskostnad första året 

ca 9 tkr och därefter en månatlig licens och supportkostnad men vad som kan utläsas av presentationen från 

Sitevision erbjuder inte Sitevision någon modul eller mobilapp för passbokning. 

Vår nuvarande domänleverantör Loopia har även fått frågan och svarat att de rekommenderar omskrivning 

då IdrottOnline webben tekniskt inte går att flytta till Loopias webbmiljöer. Sammanfattningsvis blir det en 

betydligt lägre extern kostnad men ett betydande resursuttag från Narvas sida med en omskrivning av koden. 

Ett första utkast till uppdaterade stadgar kommer kunna skickas ut på remiss under november 
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3.c Kassör Hans och biträdande kassör Jenny 

Rapport: 

Rutiner beträffande bokföring och löneutbetalningar har tack vare Jenny fungerat utan anmärkning. 

Gemensam genomgång har skett av speciellt lönerna. 

Åtgärder för att få fler styrelseledamöter att få tillgång till SwedBank-kontona pågår. 

 

Uppskattat preliminärt resultat per 30 september var +200 tkr. Omsättningstillgångar ca 2,5 mkr (+ en 

fordran på Arvsfonden med ca 0,5 mkr). Eget kapital: 1,7 mkr; Narvafond: 1 mkr.   

 

3.d Tränings- och tävlingsgruppen – Ida samt chefstränare Christer och v. chefstränare Adjmal   

Rapport: 

Jenny tävlade den 19 september i Balkan tournament, Sofia Bulgarien. Hon inledde med seger i kvartfinalen 

mot en bulgariska, men förlorade semin mot en Taiwanesiska. I en extra match förlorade hon i en jämn 

match mot en finländska. Jenny är på träningsläger i Italien 27 - 4 oktober. Jenny boxar i EM 11 – 23 

oktober, BUDVA, Montenegro. 

 

7 av klubben 15 matchboxare deltog i Gripen Cup. Resultat: 

Imo 1-2 (i debut mot erfaren motståndare); Fawad (diplom) guld; Dominik (guld); Elvira (guld); Jonathan 

(guld); Artem (guld) och William tvingades bryta p.g.a. tappad lins. Elmer var med men fick ingen 

motståndare. 
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Kommande tävlingar planeras deltagande i: 

King of the ring 4-6/11 och SM 9-11/12 samt några mindre tävlingar i Stockholmsområdet. 

 

3.e Material-/lokalförvaltarfunktionen – Hans och Stigge 

Hans noterade att städningen och småreparationer har skett u.a. 

 

Planerade/önskade lokalförbättringar: 

- tätning av vägg för råttor i lokalens mtrl-rum. Anticimex har varit och placerat ut gift därefter inga tydliga 

spår av skadedjur 

- rensning av prylar under ringen och i rummet bakom damduschen samt styrkerummet 

- smala lysrör ovanför ringen skall anskaffas och bytas  

- genomgång och arkivering av tavlor/foton 

- utbyte av skenor till två skivor för enklare hantering av kontrollbordet 

- genomgång och ev. sträckning av ringrepen. Admal har sträckt repen, ev. måste även den  

   rundgående vajern sträckas ytterligare. Admal har sträckt två av de tre rundgående vajrarna. 

 

3.f  Träning av Parkinsonsjuka – Per/Hans 

Rapport: Beläggningen på onsdags och söndagspassen låg. Kontakt tagen med Parkinson Stockholm som 

lovat mailutsändning till 1500 adresser, ny broschyr framtagen, föredrag skall hållas hos Parkinson 

Stockholm 25 oktober 17 – 19. Deltagare Hans och Annemarie. 
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§ 4. Beslut om användare av Swedbanks internetbanken för företag  

Rapport:  

Kvarstår. Blanketterna finns och Stigge tillser att dessa finns tillgängliga för samtliga styrelsemedlemmar att 

underteckna vid besök i lokalen för vidare befordran till Swedbank. 
 

 

§ 5. Medlemsutveckling. 
Klubbens medlemsutveckling är beräknad från bokförda träningsavgifter respektive medlemsavgifter/år. Tredje/fjärde 

kvartalen delas totala antalet betalade träningsavgifter med 2 vilket för tertialen ger en för hög siffra. 
 

 Diplomboxare/Barn Matchboxare Studerande/Grå pantrar/Parkinson Fullbetalande 

Tid -22 -21 -20 -19 -18 -17 -16 -22 -21 -20 -19 -18 -17 -16 -22 -21 -20 -19 -18 -17 -16 -22 -21 -20 -19 -18 -17 -16 

31 mars (kvartal) 24 0 45 20 36 22 21 8 2 9 9 8 8 11 74 23 128 121 116 113 89 29 6 64 47 46 71 89 

30 juni (halvår), 26 8 45 33 37 23 26 ? 2 7 12 11 14 14 84 41 121 131 128 126 103 34 10 64 47 51 79 100 

30 september, 
(tertial) 26 30 32 37 35 19 21 15 8 8 11 9 9 12 80 60 95 123 115 111 85 30 16 45 39 43 61 82 

31 dec (helår)  33 38 38 39 22 25  10 9 14 9 10 14  61 101 132 122 119 93  18 48 45 45 72 91 

Medlemmar i Narva BK a 300:-/kalenderår 

Tid 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

31 mars (kvartal) 146 150 252 230 229 244 251 196 194 247 274 253 244 270 

30 juni (halvår) 180 171 256 254 263 288 309 226 230 291 309 284 299 315 

30 september, (tertial) 246 267 312 334 335 378 422 338 312 374 423 405 441 443 

31 dec, (prognos) 281 289 326 363 371 420 486 403 359 428 501 477 492 498 

Som noterats vid förra styrelsemötet finns plats för ca 100 ytterligare medlemmar. Hittills under året något 

lägre antal än 2020. Lägre antal för Parkinson och Grå Pantrar med en möjlig förklaring att dessa grupper 

påverkades mest under pandemin. 
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§ 6. Uppföljning av höstbudget, bil 1. 
Rapport:  

Vid tidpunkten för mötet var rapporten inte fullständig beroende på närheten datummässigt till 30/9 men ett 
rimligt antagande är ett noll eller nära noll resultat för 2022. 

 
Beslut: 

Beslöts att rapporten bifogas som bilaga i samband med protokollet 

 

§ 7. Aktiviteter för att locka fler deltagare (även behandlat 21 juli, 11 aug och 8 september) 

Nedan räknas ett antal möjliga aktiviteter upp.  

 

1. Ansökan om Återstartsprojekt, del 2, 25 kkr (aktiviteter för att få fler medlemmar). 
Resultat:  

Hans har ansökt om tävlingsbidrag vilket beviljats och utbetalts. 2 tkr har använts för Jennys tävling i 
Bulgarien. Tävlingsbidrag har även använts för Gripen Cup. Sammanräkning inte klar vid mötet. 
 

2. Marknadsföring av klubben på sociala medier  

Rapport. Våra huvudsakliga medier är idag Hemsidan, Facebook och Instagram. Det är önskvärt att vi har 

ett samlat informationsutbud och en regelbundenhet i publiceringarna.  

 

Kortrapporter: 

Narva hemsida (läggs ned 31 december men kommer ersättas av annan lösning): Hans ansvarar idag för 

inlägg (men tar gärna emot ”innehåll”), Stigge arbetar fram en ny hemsida (se pkt. 3b).  
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Facebook: Det finns en grupp ”Narva Boxningsklubb”, 644 medlemmar och en sida ”Narva Boxningsklubb” 

767 följare. Hans, Stigge, Ida, Christer och Adjmal är administratörer. Hittills har artiklar från hemsidan 

vidarebefordrats (av Hans). Ajmal har lagt upp bra klipp från träningen av matchboxare i gruppen. 

Sporadiska artiklar finns på sidan. 

 

Instagram: Ida, har nu tillgång till kontot. Det finns två konton; @narvabk och @narvaboxning (verkar vara 

inaktivt). @narvabk har nyligen börjat uppdaterats och har 726 följare och 411 som följer. 

 

TikTok: Narva BK finns på TikTok, Narva Boxningsklubb @narvabk. Idag inaktivt. Stigge har uppgifterna 

om inloggning. Vi bör fundera på vilka som ges tillgång att uppdatera kanalen, 

  

YouTube: Narva BK har nu en egen kanal på YouTube: Narva BK Stigge har uppgifterna om inloggning 

Vi bör fundera på vilka som ges tillgång att uppdatera kanalen. 
 

Vimeo: Narva har sedan lång tid ett betalat reklamfritt konto på denna plattform. En uppstädning skulle 

behövas där strukturer skapas för matcher, övningar, inspelade Parkinsonronder (tre per vecka) etc. Idag har 

Hans och Christer inloggning till Vimeo.  
 

Twitter: Narva BK finns på Twitter, Narva BK @narvabk1930 Stigge har uppgifterna om inloggning 

Vi bör fundera på vilka som ges tillgång att uppdatera innehållet. 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCbayTuTlgNSYhuAudZRE44w
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Sammanfattande strategiskt beslut beträffande sociala medier:  

Föreslås att en socialmediagrupp bildas bestående av Ida, Amos, Hans och Stigge. Stigge ansvarar för att 

sammankalla ett första möte. 

 

3. Aktiviteter för kompisrekrytering med ev. prisreducering (?). 

Av erfarenhet vet vi att ett av de effektivaste sätten att få nya medlemmar är att kompisar bjuder med vänner 

och bekanta till träningspassen för att prova på. 

Beslut:  

Beslöts ett upplägg med halv träningsavgift fr.o.m. 1/11 t.o.m. 31/1. Från början av december erbjuds 

medlemsavgift 300 kr för 2023 och full träningsavgift till 2023-08-31. 

 

4. Planering för Temapass i höst (liknande IDPD-pass med video mm). 
Vissa IDPD-pass har haft teman som Boxa som Jack Dempsey, Boxa som Joe Louis m fl giganter och 

liknande stilbildare. Passen har varit en blandning av föredrag, video och praktiska övningar.  Förslag är att 
anordna och utannonsera ett sådant träningstillfälle per månad.  

Beslut om ansvarig:  

Hans och Ajmal driver detta initiativ. Testomgång planeras på motionspass. 
 

5. Öppet hus i september 
För ett antal år sedan arrangerades öppna hus med demonstrationer på hur vi tränar. Detta har då främst gällt 

Grå pantrar och Parkinsonsjuka men borde även fungera för diplom och motionärsboxare. 
Rapport: 
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Genomfördes lördag 17/9 13-15:00 i lokalen. Publicering i DN PåStan men inte i Mitti. Tyvärr dåligt väder 
och få besökare. 

 
6. Pride, augusti – deltog ej. 

 

7. Olympiadagar 9-(10) september på Stadion. 

Rapport: 

Ida, Stigge, Hans och Mikael ställde upp med plattor/handskar och 4 boxpelare. Sex microkurser med totalt 

120 elever noterades. En video producerades som finns på hemsidan och i vår Facebook-grupp. Så långt har 

deltagandet inte medfört några nya medlemmar. 

 

8. Pep Dagen i Hagaparken 18 september – deltog ej 

 

9. Administration för anslutning till plattformen Bruce och liknande 

Förslag har kommit på att vi ska ansluta oss till Bruce och andra liknande system. Tidigare har man varit 

mest intresserad av att erbjuda kraftigt prisreducerade pass för Nybörjare och Grå pantrar. 

Beslut:  

Beslöts att avvakta Bruce till februari 2023 och avvakta effekten av reducerade priser november och 

december (se 3 ovan). 

 

10. Utökning av antalet Grå pantrar (underlag till artiklar, kontakt SPF, PRO m fl) 

Kontakt planeras med SPF Stockholm i samband med 10 årsjubileet. 

Beslut:  
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Hans, Sonja och Annette tar fram en pressrelease för att informera om att Grå Pantrarna 10-årsjubilerar 

hösten 2022. 

 

11. Pass för Parkinsonsjuka (onsdagar och söndagar) 

Är nu schemalagda. Tyvärr hittills ett lågt deltagande. 

Ansvarig: - Hans, Stigge (onsdagar) och Therése/Hans (söndagar)  

 

12. Familjepass lördag eftermiddag – ej denna termin 

 

§ 8. Ansvar för att LOK-registrering sker (repris från 21 juli/11 aug/8 september) 
Rapport:  

Fortfarande en del luckor i LOK-registreringen framförallt motionärs och ungdomspassen. LOK bidrag 

erhålls för deltagare under 25 och över 65 år och utgör en viktig intäkt till Narva. Frågan lyftes om detta går 

att automatisera exempelvis genom bokningssystem eller NFC (Near Field Communication) från deltagarnas 

telefoner. Olika metoder har testats genom åren utan att nå ända fram. Sannolikt har Sportsadmins lösning 

möjligheter att från bokning av pass skapa underlag till registrering. Stigge undersöker möjligheterna vidare.  

 

§ 9. IDPD – projekt stött av Arvsfonden 
Rapport: Projektet fortskrider enligt plan. Delrapport för första året: 1 oktober – 30 september är under 

utarbetande. Likaså en ekonomisk redovisning att lämnas till den auktoriserade revisorn. 

En lanseringskampanj är påbörjad med e-post, brev och broschyrer till de 25 länsföreningarna (en vänder sig 

enbart till Atypisk parkinsonism där tyvärr inte Levadopa hjälper). Pressreleaser och mediauppvaktning 
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inklusive kampanj i sociala medier planeras påbörjas i mitten av oktober. 

 

Ett brev med förslag (efter önskemål från Parkinsonförbundet) om att inrätta en kommitté för 

Vårdkompletterande tjänster har sänts till SBF. Ännu inget svar. 

§ 10. Översyn/genomgång av brandskyddet 
Hans har kontaktat företaget Brandfast Sverige (Gillis Nordin) som offererat en översyn (ca 7000:-) till detta 

kommer inköp av skyltar mm. RF-SISU (Annicka) är kontaktat för finansiering. Tyvärr har Annicka fått 
andra uppgifter och ärendet skall hanteras av Khalied.  
Beslut:  

Vi avvaktar beslut från RF-SISU. Möte med Khalied planerat till 17/10 

   

§ 11. Matchkläder, overaller mm, se bilaga 2 
Rapport: Klubben har utökats med ett antal matchboxare. Dessa behöver såväl matchkläder som möjlighet 

att köpa in ev. subventionerade overaller mm. Ett principbeslut om policy för denna ev. subvention behöver 

utarbetas. 

Beslut: 

Christer/Adjmal utarbetar förslag på inköp (antal - storlekar) på tävlingsdräkter samt i samarbete med 

Annette/Sonja hur förvaring/utlåning/tvättrutiner mm skall ske. I övrigt enligt bilaga 2 beslöts att 

tävlingsdräkter från Adidas ska användas 

Beträffande overaller lämnas förslag på inköpsförfarande/beställning samt prissättning inklusive eventuella 

subventioner till tävlingsboxare. Beslöts att de overaller som beskrivs i bilaga 2 köps individuellt av varje 
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matchboxare och erhåller en subvention på 50 % mot uppvisande av kvitto, därefter lämnas overallerna till 

Hans som tillser att logotyper trycks.  

Nuvarande tävlingsdräkter inventeras och katalogiseras av Annette/Sonja. 
 

 

 

 

 

§ 12. Fortsättningspasset fredagar 17:30 (aviserad i samband med mötet) 
Normalt ändras inte schema under innevarande termin men närvaron på fortsättningspasset fredagar har varit 

mycket låg där ibland endast en deltagare kommit vilket inte är hållbart därför föreslås en förändring från 

vecka 41 fredag 14/10. Föreslås att det öppna passet kortas med 30 minuter till att sluta 17:00 och ersätta 

fortsättningspasset för motionärer med ett Narva fys pass mellan 17:00-18:15 och rikta sig till alla 

medlemmar. 

Beslut: 

Enligt förslag 
 

§ 13. Kommande styrelsemöten 
Beslutade möten är: klockan 18.00; 10 nov, 8 dec och 19 jan 2023. 
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§ 14. Avslutning  

Ordföranden tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet kl. 19.30 

 

Vid protokollet:                                                                   Justering av protokollet:                           

 

 

……………………………..                                                  ………………………….. 

/Stigge                                                                                /   Per                 / 

 

                                                                                           

 

                                                                                           ………………………. 

                                                                                            /Hans, ordf/ 

 

OBS. Underskrivna/justerade protokoll finns i klubbens arkivpärm 


