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Protokoll styrelsemöte 2022-11-10 

Start kl 18.00 avslutades kl 19.25 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; suppleant; Amos, samt chefstränare Christer och revisor 

Annette Rönnquist 

 

§ 1. Mötet öppnas, närvarande ledamöter räknas, utseende av justeringsman.   
Noterades att 5 ordinarie och 1 suppleant var närvarande. Hans, ordförande, Stigge, sekreterare samt Ida som 

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/2022/6okt2022.pdf  
 

https://www.narva.com/contentassets/75677c0a7b044f1f94eba8ff366e8998/narva-bk---boxning/dokument/styrelseprotokoll/2022/6okt2022.pdf
https://www.narva.com/contentassets/75677c0a7b044f1f94eba8ff366e8998/narva-bk---boxning/dokument/styrelseprotokoll/2022/6okt2022.pdf
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Protokollet 6 oktober 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:  

Som tidigare har en del tid använts för medlemskontakter och då speciellt våra tävlingsboxare som blev 

medlemmar i aug/sept. Fruktlösa försök har gjorts av chefstränaren för att nå en överenskommelse med de 

nya boxarnas tidigare klubb. Allt material är återlämnat och en fordran på denna klubb från den tidigare 

tränaren har reglerats av Narva BK. Ett mail har erhållits från SBFs styrelse som redogör för vilka 

övergångsbestämmelser som gäller! Dessvärre har vi tvingats införa tävlingsförbud för dessa boxare t.o.m. 

31 december 2022. Dessa boxare har nu missat ca 4 tävlingar i höst vilket givetvis är helt oacceptabelt. 

Frågan ska enligt uppgift behandlas på den tidigare klubbens styrelsemöte 2022-11-10 som förhoppningsvis 

godkänner begäran att byta klubb till Narva BK. 

 

Ett gäng Grå pantrar firade 10 års träningsslit med en träningsfri kryssning på Östersjön den 10 och 11 

oktober. Resan finansierades av deltagarna och en sponsor och belastade således inte klubbens ekonomi.  

 

https://www.narva.com/contentassets/75677c0a7b044f1f94eba8ff366e8998/narva-bk---boxning/dokument/styrelseprotokoll/2022/2feb2022.pdf
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I övrigt inget utöver rutinåtgärder att rapportera. 

 

3.b Sekreterare Stigge 

Rapport: 

Framförallt arbete med den framtida lösningen för webben efter 31/12. Underlag för beslut presenteras i 

separat bilaga. 

Arbete med att hitta alternativ till nuvarande bokningssystem pågår. Ett möte med potentiell leverantör 

genomfört under torsdagen (bokamera.se). Beslut om lösning inte lika tidskritiskt. Gällande avtal för 

nuvarande lösning till 2023-04. 

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. Ett sparbelopp hos Aros 

Bank har omsatts. 

Uppskattat preliminärt resultat per 31 oktober var +ca 200 tkr (d.v.s. innan höstens tränarlöner, King of the 

ring mm bokförts). Omsättningstillgångar ca 3.0 mnkr (ingen fordran längre på Arvsfonden!). Eget kapital: 

1,7 mnkr; Narvafond: 1 mnkr. Prognos: +0kr.  

 

 

http://www.bokamera.se/
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3.d Tränings- och tävlingsgruppen – Ida samt chefstränare Christer och v. chefstränare Ajmal   

Rapport: 

Jenny tävlade i EM 11 – 23 oktober, BUDVA, Montenegro. Dessvärre förlust för Jenny. 

 

King of the Ring: Förlust för Domenic (1-2) i en tät match, vinst för Imo 3-0 i semi men tyvärr förlust i 

finalen trots kämpamatch. 

Med den trista situation klubbens nya matchboxare försatts i genom deras tidigare klubbs övergångsvägran 

(ansökan sänt den 6 september) ansåg Hans det mycket viktigt att så snart som möjligt efter årsskiftet 

arrangera en tävling, antingen hos oss eller i samarbete med till en Narva BK vänligt sinnad klubb. Syftet 

skall vara en utmaning av de svenska mästarna 2022 och att ev. prispengar skall locka deltagare. 

 

Beslut: Enligt förslag, förutsatt att situationen med boxarnas tidigare klubb inte är löst 

 

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. Dock inga tydliga spår av skadedjur i höst. 

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

- genomgång och arkivering av tavlor/foton 
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- genomgång och ev. sträckning av ringrepen. Ajmal har sträckt repen, eventuellt måste även den  

   rundgående vajern förkortas/sträckas ytterligare. Genomgång planeras till jul uppehållet. 

 

3.f  Träning av Parkinsonsjuka – Per/Hans 

Rapport: Beläggningen på onsdags och söndagspassen fortfarande låg. Ny broschyr framtagen. Uppskattat 

föredrag hölls hos Parkinson Stockholm 25 oktober. Deltagare Hans och Annemarie. 

  

§ 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) 
prognos 28 33 38 38 39 22 25 18 10 9 14 9 10 14 82 61 101 132 122 119 93 31 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 september, (tertial) 246 267 312 334 335 378 422 338 312 374 423 405 441 443 

31 dec, (prognos) 264/281 289 326 363 371 420 486 403 359 428 501 477 492 498 

 

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. 

 

§ 6. Aktiviteter för att locka fler deltagare (även behandlat 21 juli, 11 aug, 8 sep och 10 okt) 

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 och King of the ring (utfall vid mötet ännu inte 

sammanräknat) 

 

2. Marknadsföring av klubben på sociala medier  

Rapport. Den socialmediagrupp som bildades vid förra mötet (Ida, Amos, Hans och Stigge, 

sammankallande) har haft ett möte. Stigge har gjort en genomgång och uppdaterat vårt kunskapsläge. Se pkt 

§ 9 nedan. 
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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: Träningsavgift halverad. Från 5/12 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: Tyvärr har tid inte funnits för detta initiativ. Hans och Ajmal funderar vidare. 

Testomgång planeras på motionspass, förhoppningsvis under 2022. 
 

5. Öppet hus i september. Efter senaste mindre lyckade öppna hus planeras inget nytt. 
6. Pride, augusti – deltog ej. 
7. Olympiadagar 9-(10) september på Stadion. Avklarat. 

8. Pep Dagen i Hagaparken 18 september – deltog ej 
9. Administration för anslutning till plattformen Bruce och liknande. Avvakta Bruce till februari 2023. 

 

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

Press release kommer förhoppningsvis inom kort. 

 

11. Pass för Parkinsonsjuka (onsdagar och söndagar). Pågår enligt tidigare beslut. 
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12. Familjepass lördag eftermiddag – Inte denna termin 
 

§ 7. Ansvar för att LOK-registrering sker (repris från 21 juli/11 aug/8 sept/6 okt 
Rapport:  

Inga uppdateringar vid detta möte 

 

§ 8. IDPD – projekt stött av Arvsfonden 
Rapport: Fortskrider enligt plan. Delrapport för första året: 1 oktober -22 – 30 september är inlämnad. 

Ekonomisk redovisning sammanställd och lämnad till den auktoriserade revisorn. Intressant kontakt påbörjad 

med bildningsorganisation. 

 

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

Vårdkompletterande tjänster har sänts till SBF 20 september. Ännu inget svar. 

 

§ 9. Sociala medier 

Stigge har gått igenom olika sociala medier (se ref från möte 2022-10-20) vilket lett fram till följande 

förslag/åtgärder: 

 

• IOL, vårt medlemsregister för LOK-stöd mm. Innehåller idag medlemsregister 2019-02-01, totalt 894 

medlemmar. I enlighet med lagstiftning inom personuppgiftsområdet behöver vi gallringsrutiner återstår 

att besluta om spartider. Förslag 24+1 månad för medlemsregister. 
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• Hemsida och bas för vår officiella information: Se bil 1.   Replikeras på Instagram -> facebook 

 

• Passbokning vara eller inte vara? Extern tjänst bokamera.se kan vara ett alternativ men inte ännu beslutat 

 

• Facebook: Ta bort sidkontot och behåll gruppen enligt tidigare beslut. 

 

• Instagram: Replikeras från hemsidan till Instagram och vidare till facebook. 

 

• Vimeo – kostar ca 2400 kr/år ersätts/kompletteras med Youtube-kanal. Undersök möjligheterna att ha en 

reklamfri och kostnadsfri YouTube kanal enligt Techsoups regelverk för ideella organisationer. 

 

• TikTok, Twitter avvaktas innan flöde hemsida, facebook, Intagram bedöms fungera  

 

 

§ 10. Översyn/genomgång av brandskyddet 
Företaget Brandfast Sverige (Gillis Nordin) genomför en genomgång den 6 december, start 13.30. 

Finansiering erhållen från RF-SISU (Khalied). Finansiering för materialförbättringar sökt hos SBF. Inget 

svar.  
   

§ 11. Matchkläder, overaller mm 
Matchkläder inköpta och under uppmärkning. En subventionerad overall inköpt (Imo) och ligger för 

tryckning. Annette/Sonja åtar sig att ombesörja förvaring/utlåning/tvättrutiner mm.  

10nov2022%20beslutsunderlag%20ny%20webb.pdf
http://www.bokamera.se/
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Overaller köps in individuellt av varje matchboxare som erhåller en subvention på 50 % mot uppvisande av 

kvitto. Därefter lämnas overallerna till Hans som tillser att logotyper trycks hos ”Brand Office” i Huddinge. 

Hittills har endast en overall redovisats. 
 

§ 12. Kompetensutveckling m.m. 
Ida, Christer och Jenny kommer lördag 12/11 genomgå en domarutbildning 

Micke och Christer kommer 18-20/11 genomgå Tränarutbildning Steg III på Bosön 

Nikos och Rahul kommer 3-4/12 genomgå Tränarutbildning Steg I  

Lasse kommer vara speaker på SM i Botkyrka 9-11/12 

Narva BK har fått frågan att fungera som backup vid sändningen av SM 

  

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

Ordföranden tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet kl. 19.25  

 

Vid protokollet:                                                                   Justering av protokollet:                           

 

 

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

/Stigge                                                                                /    Ida                   / 

 

                                                                                           

 

                                                                                           ………………………. 

                                                                                            /Hans, ordf/ 

 

OBS. Underskrivna/justerade protokoll finns i klubbens arkivpärm 


