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Protokoll styrelsemöte 2022 05 10 

Start kl 19.00 avslutades kl 21.45, i lokalen. 

 

Kallade: Hans, Ida, Ronny, Stigge, Jenny; suppl. Lars, Tommy, Per, Kent, Amos samt chefstränare Christer. 

Info revisor Annette Rönnquist   

 

Närvarande: Hans, Ida (del av mötet), Ronny, Stigge, Jenny; revisor Annette Rönnquist, suppl. Amos samt 

chefstränare Christer och Peter C  

 

De som inte kan delta fysiskt kan hänga med 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   

 

§ 1. Anmälan om avsägning av suppleantplats. 
Tommy Blomquist och Kent Björklund, tillsatta av Årsmötet som nummer 2 och 4 i suppleantordningen, 

anmälde 8 maj respektive 31 mars att de inte längre önskar stå kvar som suppleanter i styrelsen och kan inte 

heller åta sig ”schemalagda” uppgifter. 

 

Beslut: Suppleanter i styrelsen tillsätts i samband med Årsmötet men beslöts att Tommy och Kent 

fortsättningsvis inte kallas till styrelsemötena och deras anmälan delges valberedningen för kännedom. 

Valberedningen får i uppdrag att genomföra slutintervju med Tommy och Kent.  
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§ 2. Mötet öppnas, närvarande ledamöter räknas, utseende av justeringsman.  
Noterades att styrelsen var beslutsmässig. 5 st närvarande ledamöter. Hans, Stigge samt Ronny utsågs att 

justera protokollet.  

  

§ 3. 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/2022/16mars2022.pdf  

 

Den beslutade fredagsgruppen för operativa klubbfrågor har inte etablerats utan måndagsmötena används 

även framöver att vid behov hantera klubbfrågor 

  

§ 4. 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. 

 

  

https://www.narva.com/contentassets/75677c0a7b044f1f94eba8ff366e8998/narva-bk---boxning/dokument/styrelseprotokoll/2022/16mars2022.pdf
https://www.narva.com/contentassets/75677c0a7b044f1f94eba8ff366e8998/narva-bk---boxning/dokument/styrelseprotokoll/2022/16mars2022.pdf
https://www.narva.com/contentassets/75677c0a7b044f1f94eba8ff366e8998/narva-bk---boxning/dokument/styrelseprotokoll/2022/2feb2022.pdf
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4.a Ordförande Hans  

Rapport:  

HLR-kursen genomfördes den 23 mars med 11 deltagare. Den blev mycket lyckad. 

 

Hyresbidrag har sökts och vi kan hoppas på ca 100 tkr. Ett 6:te återstartsbidrag har även sökts för ca 100 tkr 

förlorade intäkter 23 dec – 8 feb 2021. Vidare väntar vi på ett ev. 65+ bidrag. Kvar att söka är 

återstartsbidrag från SBF (10 + 25 tkr).  

 

Ifyllandet av LOK-stödda pass för funktionshindrade, barn och ungdom fungerar nu mycket bra (Stigge). 

Tyvärr verkar ingen tränare fylla i nybörjare och fortsättningspassen. Hans fyller i huvuddelen av dessa (via 

info från övervakningssystemet). 

 

En stöld av ett par skor och den mobiltelefon som styr PP-presentationen i skyltskåpet skedde den 1 april. 

Genom identifikation i övervakningssystemet kunde tjuven (känd flummare, ej klubbmedlem) avslöjas. 

Skorna återlämnades efter insats av f.d. medlem. Mobilen fortfarande försvunnen. 

 

Hans och Stigge deltog på SBF:s ordförandekonferens 19 och 20 mars. Flera intressanta ämnen behandlades 

med bäring på återstart efter pandemin. Hans berättade om träning för Parkinsonsjuka. 

 

SGBF:s årsmöte bevistades av Hans och Stigge den 20 april. Tyvärr har förbundet drabbats av en stor förlust 

i Romaniprojektet (ca 400tkr) och har nätt och jämnt lyckats undvika konkurs. Nya pengar är nu på väg in 

men tyvärr är delar av dessa redan intecknade. Inga bidrag utgår för arrangerade klubbtävlingar. Jan hade 

avsagt sig fortsatt styrelseplats och uppgav under mötet att han nu är medlem i AIF.  
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I avsaknad av ansvarig för främst vår hemsida har en hel del tid ägnats olika publiceringar. 

 

Den 7 och 8 maj genomförde SBF sitt ”förmöte” resp. årsmöte. Förmötet (3,5 tim!) behandlade en mängd 

problem men det förefaller vara stor enighet om att med förbundets pengar minska antalet boxare som tävlar 

utomlands (av resultatskäl) och att öka trycket på boxarna att möta varandra på hemmaplan. 7 dagarsregeln 

kan komma att ändras. Riktlinjer från RF – som av okända skäl ”fallit bort” vid revideringen av stadgarna – 

hindrade omval av Susanne Kärrlander (som Narva en gång i tiden uppmanade/föreslog till styrelsen). 

Riktlinjerna hindrar längre mandatperioder än 12 år!  

 

Nya i styrelsen blev Klara Svensson (f.d. proffsboxare) och Tomas Magui (ordf BK Ringen). Noterades att 

den geografiska spridningen av styrelsemedlemmar stannade vid Söderköping. 

 

4.b Sekreterare Stigge 

Rapport: 

Översyn av datorerna slutfört med separerade miljöer för Ekonomi, Reception och IDPD installerade med 

uppdaterade licenser för Office 365 Business på samtliga datorer. Uppgradering av nätverket genomfört 

under perioden. 

 

Formaliserad rutin för hantering av registerutdrag för ungdomstränare. Inte påbörjat däremot har samtliga 

ungdomstränare inkommit med registerutdrag. 
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Ny lösning för webben då idrott online lägger ner den delen finns två valmöjligheter; enbart ny webb 

alternativt nytt standardsystem. Bägge alternativen kommer innebära kostnader för klubben. Vi behöver 

fördjupa oss ytterligare i funktionella krav innan vi väljer väg. Ny webb alternativt standardsystem måste 

vara i drift innan 2023-01-01. Materialet från RF-Sisus kurs 4/5 kommer delges styrelsen separat. 

Genomgick under mars den interaktiva certifieringsgrundande Rock Steady Boxing Coach utbildningen och 

deltog på Rock Steady Affiliate camp i Oslo 26-27/3 

Planerar genomföra Steg 1 Tränarutbildning i Norrköping 14-15/5 

Beslut: Beslöts att i samband med nuvarande avtal löper ut allra senast 7/6 avveckla bokningssystemet. 

Behovet av ett framtida bokningssystem ska utvärderas framöver i samband med beslut om ny webblösning. 

RF-Sisu hänvisar till respektive utvecklingsansvariga avseende centralt stöd till förbunden för nya 

systemlösningar för föreningarna. Fler förbund har genomfört centrala val av framtida systemlösning ex. 

parasportförbundet, bordtennisförbundet. Beslöts att Stigge kontaktar Patrik Wheeler kring SBFs ställning i 

frågan. 

  

4.c Kassör Ronny och biträdande sekreterare/kassör Jenny 

Rapport: 

Under perioden har rutiner och systemstöd etablerats där vi nu känner att vi har kontroll på bokföring, 

löneutbetalningar samt projekt.  
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Per 31/3 uppvisar Narva en likviditet på 2,7 mkr och eget kapital om 2,6 mkr och ett positivt resultat om 33 

tkr.  

 

4.d Tränings- och tävlingsgruppen – Ida samt chefstränare Christer  

Rapport: 

Jenny representerade Sverige på NM i Reykjavik 26-27/3, tyvärr förlust mot norskan Madeleine Angelsen. 

 

Jenny boxades i DIF:s klubbtävling den 23 april mot svårträffade Anni Viantie, dessvärre förlust 

 

Den 1 maj mötte Jenny Maisie Hodkinson från England och vann övertygande RSC 1. 

 

Jenny tävlar i Montana Belts i Paris 11-15/5 samt kommer delta på Golden Girl i Borås i 26-29/5 

 

Wilmer och Noah kommer delta på Mellansvenska Mästerskapen 14-15/5 

 

Christer deltog i en avancerad kurs för tränare i England början av april. Rapport utlovad. 

 

Christer genomför en onlinebaserad certifieringsgrundade kurs betr. Coach Rock Steady Boxing 

 

Äskande av tävlingsbudget för första halvåret 2022: 36 tkr enligt nedan: 
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Ansöker om budget fram tom 30 juni. I och med att tävlingarna kommit igång nu, så kommer det bli lättare 

att lägga en budget för matchboxarna. Nästa halvårsbudget läggs i augusti. Största kostnaderna kommer ligga 

på att få match för Jenny, då det inte finns något motstånd till henne i Sverige. Därför måste vi åka 

utomlands, alternativt betala för att en boxare kommer till Sverige. Övriga boxare får tävla i Sverige och i 

huvudsak i Stockholm Detta kommer gälla generellt, tills de har blivit A-klassboxare. 

 

Återstående tävlingar för Jenny blir Montana Belts i Paris och Golden Girl.  

 

Elmer och Noah tävlar på Mellansvenska mästerskapen 14-15 maj.  

 

Budget för Jenny och mig: Montana Belts Paris 11-15/5 Resa 8600 

Boende gratis 

Mat 3000 

Totalt 12 000 

 

Golden Girl Borås 26-29/5 Anmälningsavgift 600 

Boende 8600 

Hyrbil 3500 

Bensin 1000 

Mat 2000 

Totalt 17 000  
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Vill ha en avslutningsaktivitet för matchboxarna samt eventuellt några från ungdomsgruppen. Där kan jag 

beskriva sommarens träning och vad jag förväntar mig i höst. 

Totalt 7 000  

Total budget för perioden 36 000 kronor 

 

Beslut:  

Äskandet godkändes enligt förslag 

 

4.e Material-/lokalförvaltarfunktionen – Tommy och Kent 

Rapport: 

Tommy meddelade 28 mars att han inte längre var tillgänglig för reparations och underhållsarbeten i 

klubben. Kent meddelade att inte heller han ville åta sig ”schemalagda” uppgifter, se §1. Ordförande 

uttryckte sin uppskattning för det arbete Kent och Tommy lagt ned för klubben med många bra lösningar. 

 

 

Stigge och Hans har: 

* satt in LED-lampa i skyltbelysningen. 

* programmerat en dator, nu fastlåst med vajer, som ersättning för stulna mobilen. Dragit ny kabel. 

* installerat en ringklocka så att plåtdörren kan hållas låst då träning pågår (av stöldskäl). 

* lagat ett av ringrepen där vajerfästena släppt (samtliga bör kollas innan nästa gala!) 

* monterat ned och bortforslat bänk inkl. överblivet mtrl mm till återvinning 

* satt upp krokar för magskydd och rensat mtrl-rummet i lokalen 

* köpt in handtorkningsrullar samt handsprit mm 
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* inköpt och bytt samtliga lysrör där armaturen är hel 

 

Planerade/önskade lokalförbättringar: 

- byte av trasig lysrörsarmatur i lilla omklädningsrummet och lokalen 

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

- rensning av prylar under ringen och i rummet bakom damduschen 

- säkring av kättingen som håller ytterdörren öppen 

- förbättringsmålning av skyltskåpet inkl byte av monitorkontakt 

 

4.f  Träning av Parkinsonsjuka – Per 

Rapport: 

Hans rapporterade att 20 klubbar idag erbjuder träning för Parkinsonsjuka. Detta är 3 fler än i feb/mars 2020. 

Totalt tränar ca 220 personer vilket dock är ca 100 personer färre än vid pandemins början. I Narva tränar ca 

7 – 10 på 09.45 passen och ca 3 personer på 11.00-passen. På söndagar tränar ca 10 parkinsonsjuka damer.  

 

Beslut:  

Av försäkringsskäl ska söndagsdeltagarna erlägga medlemsavgift. Hans kontaktar Terese 

 

4.g Support-/resursfunktionen – Lars och Amos 

Rapport: 

 

§ 5. Medlemsrekrytering. 
Klubbens medlemsutveckling är beräknad från bokförda träningsavgifter resp medlemsavgifter/år. Tredje/fjärde kvartalen 
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delas totala antalet betalade träningsavgifter med 2 vilket ger en något för hög siffra för tredje kvartalet men OK för fjärde. 
 

 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), prog 25 8 45 33 37 23 26 ? 2 7 12 11 14 14 82 41 121 131 128 126 103 34 10 64 47 51 79 100 

30 sept, (tertial)  30 32 37 35 19 21  8 8 11 9 9 12  60 95 123 115 111 85  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) prognos 166 171 256 254 263 288 309 226 230 291 309 284 299 315 

30 sept, (tertial)  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 

 
Tyvärr är de flesta passen dåligt belagda. Det finns således plats för fler medlemmar. 

Åtgärder: Ansökan om Återstartsprojekt? Sociala medier? Kompisrekrytering? Planering för höstsatsning? 

 

Beslut: Inga direkta beslut fattades om vägen framåt däremot finns en del förslag som Öppet hus, 

Kompisrekrytering med viss prisreduktion, Olympic Day i Kungsträdgården, anslutning till plattformen 

Bruce där en ansökan om återstartsstöd skulle kunna användas.  
 

 

 

 

http://bambuser.com/channel/boxamera
http://bambuser.com/channel/boxamera
http://bambuser.com/channel/boxamera
http://bambuser.com/channel/boxamera
http://bambuser.com/channel/boxamera
http://bambuser.com/channel/boxamera
http://bambuser.com/channel/boxamera
http://bambuser.com/channel/boxamera
http://bambuser.com/channel/boxamera
http://bambuser.com/channel/boxamera
http://bambuser.com/channel/boxamera
http://bambuser.com/channel/boxamera
http://bambuser.com/channel/boxamera
http://bambuser.com/channel/boxamera
http://bambuser.com/channel/boxamera
http://bambuser.com/channel/boxamera
http://bambuser.com/channel/boxamera
http://bambuser.com/channel/boxamera
http://bambuser.com/channel/boxamera
http://bambuser.com/channel/boxamera
http://bambuser.com/channel/boxamera
http://bambuser.com/channel/boxamera
http://bambuser.com/channel/boxamera
http://bambuser.com/channel/boxamera
http://bambuser.com/channel/boxamera
http://bambuser.com/channel/boxamera
http://bambuser.com/channel/boxamera
http://bambuser.com/channel/boxamera
http://bambuser.com/channel/boxamera
http://bambuser.com/channel/boxamera
http://bambuser.com/channel/boxamera
http://bambuser.com/channel/boxamera
http://bambuser.com/channel/boxamera
http://bambuser.com/channel/boxamera
http://bambuser.com/channel/boxamera
http://bambuser.com/channel/boxamera
http://bambuser.com/channel/boxamera
http://bambuser.com/channel/boxamera
http://bambuser.com/channel/boxamera


                                                                                                                                   11 
§ 6. Attest- och utbetalningsrättigheter (anmäld av Ronny) 
Rapport om vad som idag finns beslutat: I protokollet från 20220202 § 3. Beslut om firmateckning och 

attesträtter samt protokollet 202202 § 3. Beslut om beloppsgränser för utbetalning och överföring finns 

nuvarande attest- och utbetalningsrättigheter beslutade.  

 

Beslut:  

Beslöts att fr.o.m 10/5 ska samtliga verifikat attesteras av två styrelsemedlemmar och att beloppsgränserna 

sätts som tidigare beslutats Ronny och Jenny upp till 100 tkr. Belopp över 100 tkr och obegränsat Ordförande 

(Hans) 

 

§ 7. Arvodesregler (anmäld av Ronny) 
Rapport om vad som idag är beslutat: I protokollet från 20220202 § 7. Ersättningar finns idag gällande 

regler för ersättningar för schemalagd verksamhet inom klubben, dvs för chefstränare (250:-; 275:- inkl soc), 

tränare (200:-; 265:-inkl soc), bokföring och städning. Av klubbens 16 tränare (inkl stödtränare) har ca 8 

meddelat att de helt avstår från all ersättning från klubben. I några fall har arbete i klubben ”belönats” med 

bjudlunch eller fika. Allt annat arbete är ideellt. Vad gäller pågående Arvsfondsprojekt timavlönas deltagare i 

projektet med 350kr  

 

Beslut: 

Beslöts att ställa en skrivelse till Arvsfonden angående Narva BKs modell att beräkna timkostnader där både 

Hans och Ronny undertecknar 
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§ 8. Bemanning av receptionen 
Rapport: 

Receptionen har bemannats av främst Stigge (mån-, ons- och torsdagar) samt Hans främst tisdagar men 

ibland även andra dagar.  

 

Beslut:  

Hans och Stigge fortsätter bemanning i mån av tid fram till att sommarträningen startar (7 juni!). Klubben 

stängd torsdag och fredag 26-27/5 undantaget IDPD 27/5 
 

§ 9. Halvering av träningsavgifter 
Rapport: Enligt tidigare praxis halverades träningsavgiften per den 1 maj. Hans har ändrat aktuella 

dokument. 

 

Beslut:  

Beslöts att utöver halverad träningsavgift emligt ovan gäller full avgift från 1/6 med giltighet till 2023-01-31 

 

§ 10. IDPD – projektet stött av Arvsfonden 
Rapport: 
För att erhålla bättre bildupplösning har en Portal kamera (som innehåller trådlös uppkoppling) installerats 

och intrimmats med mycket gott resultat. Bra och klar ljudåtergivning är om möjligt ännu viktigare än hög 

bildkvalité. En övergång har skett från airPod och trådlös mic till enbart trådlös mic. Experiment med dels 
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enbart Portal-mic eller en frihängande mic genomförs. Resultatet ännu inte helt tillfredsställande. 

 

Så snart acceptabla resultat erhållits kommer passen att spelas in och erbjudas de deltagare som inte kan 

närvara pg arbete mm. 

 

Antalet registrerade Parkinsondeltagare är 29. Av dessa har 20 erhållit nödvändig utrustning. I snitt deltar 5 – 

10 per pass. Någon deltar från sin sommarstuga och någon från semesterort utomlands. 

 

Testen i Botkyrka med gruppträning pågår. Tyvärr har den annonskampanj (två annonser) som genomförts i 

tidningen ”Mitt I Botkyrka” hittills inte utfallit i några fler tränande. Tills nyligen har tekniken fungerat utan 

större problem. En mobil router kommer att installeras som ”reserv”. 

 

Nästa steg är att påbörja spridningen till intresserade Parkinsonsjuka i hela landet. En annons är beställd i 

Parkinsonjournalen nr 2 (juni). 

 

Tyvärr har intresset från Parkinsonförbundets ledning att aktivt delta i projektet av resursskäl varit ganska 

svagt. David Löhr har engagerat sig som Parkinsonförbundets ”ombud” i kontakterna med främst Parkinson 

länsföreningar. 6 maj deltog han i en ordförandekonferens. 

 

Beslut: Följande styrgrupp - där strategiska och taktiska ärende behandlas - utses för projektet: 

 

Eleonor Högström, ordf. i styrgruppen, kontakt med Parkinsonförbundet 

Hans Lindahl, sekr och fördragande, ordf. i Narva Boxningsklubb 



                                                                                                                                   14 
Stigge Flemström, ersättare för Hans, vice ordf i Narva Boxningsklubb och verksam i projektet 

David Löhr, representant för Parkinsonförbundet vid kontakter med Länsföreningar m fl, tränande medlem 

Alice Rydberg, styrelseledamot i Parkinson Stockholm, tränande medlem 

Göran Johansson, Säffle, tränande medlem, projektledare Parasportsförbundet Bohuslän/Dal 

 

Beslöts att undersöka möjligheten att komplettera styrgruppen med medicinsk kompetens ex. fysioterapeut  

 

Löpande ärenden hanteras av Hans, Jenny, Stigge och Christer vid (numera) minnesanteckningsförda 

måndagsmöten. 

 

Beslutades att internt utvärdera projektet som senast i samband med ettårsrapporteringen till Arvsfonden. 
 

§ 11. Stadgeöversikt (Stigge, Ida, Ronny) 

Rapport:  

Arbetet med uppdatering av stadgar inte påbörjat enligt tidigare plan. Föreslås skjuta på detta till hösten då 
de uppdaterade stadgarna kommer beslutas först inför årsmötet 2023 
 

Beslut:  

Enligt förslag 

§ 12. Material till Styrelsen (anmäld av Stigge) 

Rapport:  
Föreslås att samtliga förslag eller underlag för beslut av styrelsen anmäls skriftligen i rimlig tid inför 

styrelsemötet per e-post till styrelse@narva.com  

mailto:styrelse@narva.com
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Beslut:  

Enligt förslag med förtydligande om rimlig tid sätts till fem vardagar  
 

§ 13. Sommarschema 

Christer redogjorde för en preliminär plan för sommarträningen fr.o.m. 7/6 

 
 Mån Tis  Ons Tors  Fre Lör 

Matchboxare fr.o.m 7/6  17-1815  17-1815  ? 
 
Öppet pass för samtliga 1815-1930 1815-1930  1815-1930 

 
IDPD 0930-1000  0930-1000  0930-1000 

 
Grå Pantrar t.o.m. V25   1100-1200 
 

Beslut:  
Enligt förslag  
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§ 14. Utrustning  

Christer redogjorde för behovet av utrustning som träningsoverall och huvudskydd 
 

Beslut:  

Frågan ajournerades till nästa styrelsemöte 
 

§ 15. Kommande styrelsemöten 
 
kl 19.00; 22 juni, 10 aug, 6 okt, 8 dec och 19 jan 2023. 

 
Beslut: 

Enligt förslag  

 

§ 16. Avslutning  

Ordföranden tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet kl 21.45 

 

Vid protokollet:                                                                   Justering av protokollet:                           

 

 

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

/Stigge                                                                                /   Ronny               / 
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                                                                                           ………………………. 

                                                                                            /Hans, ordf/ 

 

OBS. Underskrivna/justerade protokoll finns i klubbens arkivpärm 


