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Protokoll styrelsemöte 2022-09-08 

Start kl 18.00 avslutades kl 19.15 i lokalen. 

 

Kallade: Hans, Ida, Stigge, Jenny, Lars; suppl. Per, Amos samt chefstränare Christer och v.chefstränare 

Adjmal. Info revisor Annette Rönnquist. 

 

Närvarande: Hans, Ida, Stigge, Lars; suppl. Amos samt vice chefstränare Adjmal (t.o.m. § 9 Förslag till 

höstbudget 22), revisor Annette, valberedningen genom Peter och Sonja, Grå Pantrarna 

 

§ 1. Mötet öppnas, närvarande ledamöter räknas, utseende av justeringsman.  
Noterades att 4 ordinarie och 1 suppleant var närvarande. Hans, ordförande, Stigge, sekreterare samt Ida 

utsågs att justera protokollet.  
 

§ 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/2022/11aug2022.pdf  

 

Protokollet 11 aug 2022 godkändes i sin helhet. 

 

https://www.narva.com/contentassets/75677c0a7b044f1f94eba8ff366e8998/narva-bk---boxning/dokument/styrelseprotokoll/2022/11aug2022.pdf
https://www.narva.com/contentassets/75677c0a7b044f1f94eba8ff366e8998/narva-bk---boxning/dokument/styrelseprotokoll/2022/11aug2022.pdf
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§ 3. Rapporter från av styrelsens delegerade verksamhetsområden (se protokoll 

2feb2022.pdf (narva.com)) samt bilagd organisationsöversikt (bil 1). 
 

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 har upptagit den mesta tiden. Efter sedvanliga förhandlingar har ett bra schema för hösten 

kunnat fastslås.  

 

Adjmal Omarzada har ansökt och givetvis beviljats medlemskap. I samråd med Stigge och Christer har han 

utsetts till vice chefstränare. 

 

Diskussioner har skett med Adjmal och Christer om en utökad satsning på klubbens tävlingsverksamhet. 

 

Avtal träffat med Jenny om stöd från Narvafonden fram till EM. Se beslut §13 styrelsemötet 11 aug.  

 

I övrigt inget att rapportera. 

 

 

 

https://www.narva.com/contentassets/75677c0a7b044f1f94eba8ff366e8998/narva-bk---boxning/dokument/styrelseprotokoll/2022/2feb2022.pdf


                                                                                                                                   3 
3.b Sekreterare Stigge 

Rapport: 

Har sökt kontakt med det företag som kontaktat Narva angående extern marknadsföring framförallt avseende 

boxning men så långt ingen respons från företaget. 

Arbete med att hitta kandidater till ny lösning för webben påbörjat i övrigt inget att rapportera 

3.c Kassör Hans och biträdande sekreterare/kassör Jenny 

Rapport: 

Tyvärr saknade styrelsen en höstbudget att kunna ta ställning till vid de senaste styrelsemötena. I den 

nygamla rollen som kassör har en verklighetsbaserad budget nu utarbetats. Se § 9. 

 

Övriga rutiner beträffande bokföring och löneutbetalningar har fungerat utan anmärkning men kommer att i 

vissa delar förenklas och förtydligas. Hans/Stigge har besökt Swedbank för att Stigge skall ha tillträde till 

Internetbanken. Se § 4 och 5 nedan. 

 

Uppskattat preliminärt resultat per 30 sept var 170 kkr. Omsättningstillgångar ca 2,5 Mkr (+ en fodran 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: 

Adrian anmäld till Djurgårdens tävling 10 september och kommer ha Taye med som coach. Jenny och 

Christer befinner sig i Gliwice, Polen på turnering (Silesian Championships) och landslagsläger inför EM. 
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Vinst i första matchen mot en polska förlust i den andra mot en meriterad dam från Serbien. Jenny uttagen 

till EM 5 – 17 oktober, BUDVA, Montenegro. 

 

3.e Material-/lokalförvaltarfunktionen – Hans och Stigge 

Noterades att grovstädningen 19 aug genomfördes under ledning av Sonja/Annette på ett smidigt och 

”välstädat” sätt.  

 

Planerade/önskade lokalförbättringar: 

- tätning av vägg för råttor i lokalens mtrl-rum (Anticimex kontaktad av Stigge) 

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

- smala lysrör ovanför ringen skall anskaffas 

- rensning av allt onödigt material i styrketräningsrummet 

- genomgång och arkivering av tavlor/foton 

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

- utbyte av pyspunkterad tak/golvboll 

- genomgång och ev. sträckning av ringrepen. Adjmal har sträckt repen möjligt att även den rundgående 

vajern behöver sträckas ytterligare 

 

3.f  Träning av Parkinsonsjuka – Per/Hans 

Rapport: Två nya Parkinsonpass införda. Onsdagar 15.30 och söndagar 16.30. 
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§ 4. Beslut om företrädare gentemot Swedbank. 
Styrelsen beslutar att följande personer får skriva under blanketten ”Begäran om ändring för ideell förening” 

gentemot Swedbank var för sig: 

 

Stig-Göran Flemström, 19570214-0038  

Ida Selbing, 19791025-1987  

Jenny Lundberg, 19920824-5168 (har redan företräde) 

Hans Lindahl, 19420827-4979 (har redan företräde) 

 

Punkten ska framöver löpande beslutas vid det konstituerande styrelsemötet 

 

§ 5. Beslut om användare av Swedbanks internetbanken för företag  

Styrelsen beslutar att följande personer ska vara företagsanvändare/behörighetsadministratör för föreningen i 

internetbanken.  

 

Stig-Göran Flemström, 19570214-0038, företagsanvändare/behörighetsadministratör 

Ida Selbing, 19791025-1987, företagsanvändare  

Jenny Lundberg, 19920824-5168 (har redan företräde som företagsanvändare)  

Hans Lindahl, 19420827-4979 (har redan företräde företagsanvändare/behörighetsadministratör) 

 

§ 6. Återkallande av företrädarrätt samt återställande av attesträtt 
Förslag: I styrelsemötet 10 maj, §6 beslutades att fr.o.m. 10/5 skall samtliga verifikat attesteras av två 
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styrelsemedlemmar och att beloppsgränserna för Ronny och Jenny sätts till 100 tkr. Belopp över 100 tkr och 

obegränsat Ordförande (Hans). Företrädarrätten i Internetbanken har avslutats för Ronny. Vi återgår till det 

som beslutats i protokollet från 2022-02-02 § 3, d.v.s. en styrelsemedlem attesterar så länge det inte handlar 

om egna utlägg eller egen lön, då attesterar - som tidigare - mottagaren och en styrelseledamot. 

 

Beslut: Enligt förslag. 

 

§ 7. Rapport från valberedningen 

Valberedningen hade i uppdrag från styrelsen att genomföra avgångsintervjuer med de avgående 

suppleanterna och styrelsemedlemmen till detta möte. De avgående suppleanterna upplever att klubben får 

för lite sportsligt utbyte av IDPD projektet i relation till resursuttag vilket delvis var ett skäl som den 

avgående styrelsemedlemmen anförde men även att meningsskiljaktigheter i sakfrågor var avgörande. 

 

 

§ 8. Medlemsrekrytering, beslut om aktiviteter och ansvariga för dessa. 
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 sept, (tertial) 20 30 32 37 35 19 21 ? 8 8 11 9 9 12 71 60 95 123 115 111 85 21 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 
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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 sept, (tertial) 210 267 312 334 335 378 422 338 312 374 423 405 441 443 

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. 

 

§ 9. Förslag till höstbudget, budget, bil 2. 
Rapport: Chefstränaren inlämnade 25 aug ett reviderat budgetförslag (se bil 1). Detta förslag har inarbetats 
och modifierats i den omarbetade budgeten vilken nu baseras på tillgängligt faktaunderlag (se bil 2). 
 

Beslut: Budgeten godkänns som underlag för hösten -22. 

 

§ 10. Aktiviteter för att klubben ska locka fler deltagare (repris från 21 juli och 11 aug) 

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. Marknadsföring av klubben på sociala medier 

Vi finns på: 

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

Facebook:  Hans, Stigge, Ida, Christer och Adjmal är administratörer 
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Instagram: Sara??? 

TikTok: Narva BK finns på TikTok, Narva Boxningsklubb @narvabk 

Vi bör fundera på vilka som ges tillgång att uppdatera innehåll. Stigge har uppgifterna om inloggning 

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: Hans och Christer 

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

Vi bör fundera på vilka som ges tillgång att uppdatera innehåll 

 

Mycket glädjande har videosnuttar börjat dyka upp (upphovsmän: Stigge och Adjmal) 

 

Beslut: Inget beslut fattades men avgörande för närvaron i sociala medier och önskad effekt är att 

kontinuerligt och ofta fylla på med uppdateringar och innehåll. 

 

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: - ajournerades åter till nästa möte då ansvariga Jenny ät tillbaka  

 

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.  

https://www.youtube.com/channel/UCbayTuTlgNSYhuAudZRE44w
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Beslut om ansvarig: - Hans tar kontakt med intresserad ”coach” för planering då tiden så medger. 
 

5. Öppet hus i augusti och 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. 
Beslut: 

Beslöts att genomföra ett Öppet Hus lördag 17/9 13-15:00 i lokalen. Underlag för publicering skickas till 

DN och Mitti 
 

6. Pride – deltog ej. 

 

7. Olympiadagar 9-10 september på Stadion. 

Vi deltar (Ida, Stigge, Hans och Mikael ställer upp) med plattor/handskar och 4  boxpelare. 

Ansvarig: Ida, Hans och Stigge 

 

8. Pep Dagen i Hagaparken 18 sept – deltar 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: Frågan ajournerades åter till nästa möte 

 

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

2012 var vi i kontakt med SPF Stockholm som var mycket entusiastiska för att informera sina medlemmar 
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om Grå pantersatsningen (Hans var inbjuden av SPF till Lillsved för föredrag våren 2012). Förnyade 

kontakter skulle kunna vara ett sätt att sprida intresse för vår GP-verksamhet. 

Beslut: 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) 

Dessa finns nu schemalagda men har än så länge haft ett svagt deltagande. 

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

 

12. Familjepass lördag eftermiddag 

Beslut: Vi går inte vidare med detta under hösten. 

 

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

Hittills har endast Stigge och Hans ombesörjt att LOK-registrering sker. Hans frånsäger sig denna uppgift. 

Arbetsuppgiften är att bevaka att respektive tränare fyller i (eller meddelar) uppgifter om antal deltagare 

under 25 år alt är funktionsvarierad. Detta fylls i en mobil app eller på hemsidan.  

Beslut om ansvarig: Föreslås att Christer tar detta i rollen som chefstränare men då Christer inte var 

närvarande ajourneras frågan till nästa möte  
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§ 12. Uppbörd av medlems- och träningsavgifter, hösten 2022 
Rapport: Ny anmodan att betala träningsavgift planeras till helgen. Skärpt kontroll sker f o m nästa vecka. 
 

§ 13. IDPD – projekt stött av Arvsfonden 
Rapport: Projektet fortskrider enligt plan. En uppdatering har nu även gjorts av ”Manual för 

Vårdkompletterade PD boxningsträning i klubb och hem”. Den finns på följande länk: 
https://www.paperturn-view.com/?pid=MjE213087&v=4.1 

En lanseringskampanj planeras till i september/oktober inkluderande pressreleaser och mediauppvaktningar 

inklusive kampanj i sociala medier. 
 

Svenska Boxningsförbundet har utlyst ett Parakonferens i Stockholm 17 - 18 september 2022. Enligt 

programmet verkar denna enbart omfatta funktionshindrade som befinner sig i rullstol. 

§ 14. 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. 
Beslut: Vi avvaktar beslut från RF-SISU. 
   

§ 15. Matchkläder, overaller mm 
Rapport: Klubben kommer förhoppningsvis att utökas 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 tillsammans med Adjmal utarbetar ett förslag på principbeslut betr. dels förvaring/rutiner 

https://www.paperturn-view.com/?pid=MjE213087&v=4.1


                                                                                                                                   12 
beträffande tävlingsdräkter och dels beträffande ev. subvention av overaller. Chefstränare ges i uppdrag att 

inventera befintliga matchkläder samt lämna förslag på inköp av kläder till nästa styrelsemöte. 
 

§ 16. Kommande styrelsemöten 
Beslutade möten är:  kl 18.00; 6 okt, 10 nov, 8 dec och 19 jan 2023. 

 

§ 17. Avslutning  

Ordföranden tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet kl. 19.15  

 

Vid protokollet:                                                                   Justering av protokollet:                           

 

 

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

/Stigge                                                                                /   Ida                 / 

 

                                                                                           

 

                                                                                           ………………………. 

                                                                                            /Hans, ordf/ 

 

OBS. Underskrivna/justerade protokoll finns i klubbens arkivpärm 


