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Protokoll styrelsemöte 2022 03 16 

Start kl 19.00 avslutades kl 21.00, i lokalen. 

 

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

Christer. Info revisor Annette Rönnquist.    

 

De som inte kan delta fysiskt kan hänga med på följande ZOOM-länk (OBS ny f o m 3 mars): 

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

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

 

§ 1. Mötet öppnas, närvarande ledamöter räknas, utseende av justeringsman.  
Noterades att styrelsen var beslutsmässig. 3 st närvarande ledamöter. Hans, Stigge samt Ida utsågs att justera 

protokollet.  

  

§ 2. Snabbgenomgång av föregående, justerat protokoll från konstituerat möte. 
(2feb2022.pdf (narva.com)) 

  

§ 3. Beslut om beloppsgränser för utbetalning och överföring.  

Föreslogs att Ronny och Jenny ensamma kan genomför attesterade transaktioner om upp till 100.000kr 

 

Beslut: enligt förslag. 

https://www.narva.com/contentassets/75677c0a7b044f1f94eba8ff366e8998/narva-bk---boxning/dokument/styrelseprotokoll/2022/2feb2022.pdf
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§ 4. Rapporter från styrelsens delegerade intresseområden (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.  

4. a Ordförande Hans  

Rapport:  

LOK-stöd har sökts hos RF. Totalt beviljat belopp: 31.929 kr. Kommunala stöd har sökts för deltagare (7 – 

20 år), 65+ are och hyresbidrag. Vi hoppas på ett bidrag om ca 120kkr. 

 

En påminnelse om att närvaro MÅSTE fyllas i för att klubben skall få ut möjliga bidrag. LOK för Ungdom 

saknas 8 mars. Det verkar f ö som att ingen fyller i nybörjare och fortsättningspassen.  

 

Vid senaste styrelsemötet (2 feb) beslutades att även klubbfrågor skulle diskuteras på måndagsmötena. Fem 

måndagsmöten har hållits sedan senaste styrelsemötet. Tyvärr visade det sig efter de tre första mötena att 

diskussionerna drog ut på tiden och närvaron blev sporadisk. Vi (Hans, Stigge, Jenny och Christer) återgick f 

o m mötet 28 feb till att endast behandla aktuella IDPD-frågor. 

 

Föreslår att under en period använder motsvarande tid direkt efter passen 12:20-13:00 fredagar för att 

behandla enbart operativa klubbfrågor med start 25/3. 

 

https://www.narva.com/contentassets/75677c0a7b044f1f94eba8ff366e8998/narva-bk---boxning/dokument/styrelseprotokoll/2022/2feb2022.pdf
https://www.narva.com/contentassets/75677c0a7b044f1f94eba8ff366e8998/narva-bk---boxning/dokument/styrelseprotokoll/2022/2feb2022.pdf
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Hans och Stigge skall delta på SBF:s ordförandekonferens 19 och 20 mars. Hans skall berätta om vår 

satsning på träning för Parkinsonsjuka. 

 

4.b Sekreterare Stigge 

Rapport: 

Ny dator och skrivare till ekonomifunktionen installerad återstår installation av Office paket och översyn av 

bredbandet från Tele2 (Com Hem). Ekonomi har fått egen e-postadress ekonomi@narva.com 

Översyn och uppdatering av receptionsdator återstår. 

Uppdatering av stadgar inte genomfört planeras vara klart till kommande styrelsemöte 2022-05-22 

Formaliserad rutin för hantering av registerutdrag för ungdomstränare behöver tas fram men ännu inte 

planerad. Förslag att återanvända delar av beskrivning på Idrott Online  

Under året måste Narva hitta ny lösning för webben då idrott lägger ner den delen. Fler förslag på alternativ 

finns och förhoppningsvis kan ny lösning också omfatta nytt bokningssystem med kopplingar till idrott 

online. Kommer delta på en workshop arrangerad av RF-SISU 2022-04-04 ”Byta hemsida från idrott Online 

till vad…?” 

 

 

 

mailto:ekonomi@narva.com


                                                                                                                                   4 
 

4.c Kassör Ronny och biträdande sekreterare/kassör Jenny 

Rapport: 

 

Utbildning och införande av lönesystemet Max PA genomfört enligt plan. Två lönekörningar genomförda 

genom Max PA utan problem. 

 

 

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

Rapport: 

 

Narva fight genomfördes 27/2 enligt plan med 8 matcher i lokalen som också streamdes via Facebook. 

 

Jenny kommer representera Sverige på NM i Reykjavik 26-27/3  

 

Christer och Stigge föreslås delta på Rock Steady Boxing affiliate training camp i Oslo 26-27/3. 

 

Christer föreslås delta i en avancerad träningskurs i England början av april totalkostnad c:a 10KSEK 

 

Beslut: enligt förslag 

 



                                                                                                                                   5 
 

 

4.e Material-/lokalförvaltarfunktionen – Tommy och Kent 

Rapport: 

 

Löpande förbättringar och städ aktiviteter har under perioden genomförts i lokalen  

 

4.f Träning av Parkinsonsjuka – Per 

Rapport: 

 

4.g Support-/resursfunktionen – Lars och Amos 

Rapport: 

 

§ 5. Medlemsrekrytering. 
Klubbens medlemsutveckling är beräknad från bokförda träningsavgifter resp medlemsavgifter/år. Tredje/fjärde kvartalen 

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) 
 

8 45 33 37 23 26 
 

2 7 12 11 14 14 
 

41 121 131 128 126 103 
 

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 
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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)  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: Närvaron i sociala medier viktig för att väcka intresse men vi saknar riktigt bra kompetens inom 

området att öka vår närvaro och diskuterade att fråga medlemmarna efter någon med kunskap och 

erfarenheter som kan stötta i arbetet. 

 

Beslut: Ingen förändring av pass under terminen, kontinuitet av träningsverksamheten viktig. 
 

§ 6. Färdigställande av kontorsrummet 
Rapport: Färdigställt enligt ursprunglig plan med två ändamålsenliga kontorsarbetsplatser. 

 

Beslut: Klart 
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§ 7. Bemanning av receptionen 
Rapport: 

Idag är receptionen bemannad mån – torsdag. Tyvärr är disciplinen dålig då det gäller förbokning (undantag 

Grå pantrar och Parkinson). Behov av kontroller att alla tränande har betalt behövs. Frågan om fortsatt 

bemanning bör diskuteras av kostnadsskäl (lönekostnaden är idag 200:- + soc.avg = ca 270:-/pass utöver 

ersättning till tränaren med lika mycket).  

 

Föreslås att fortsätta nuvarande bemanning mars månad ut och därefter besluta om eventuell fortsättning att 

bemanna receptionen april till juni. 

 

Beslut: Bemanningen tisd- och torsdagar utgår från 1 april. Fortsätta bemanningen i receptionen terminen 

ut måndagar och onsdagar i samband med nybörjarpassen. Hans åtager sig bemanning måndagar.   
 

§ 8. Tävlingar under våren 
Rapport från galan den 27 feb. 

Den websända galan har nått 1400 personer. Ca 350 har spelat upp längre än 3 sek. 

 

Inga ytterligare arrangemang av Narva under våren. Botkyrka, Djurgården och AIF kommer hålla tävlingar 

under våren. Jenny kommer delta på Golden Girl i Juni, 
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§ 9. IDPD - projektet 
Rapport: 
Vi börjar nu bli färdiga med första fasen i arbetet att få tekniken hyfsat stabil och även tränande deltagare 

som återkommer på de olika passen. Testen i Botkyrka med gruppträning pågår med hyfsat lyckat resultat. 

Nästa steg är att påbörja spridningen till intresserade Parkinsonsjuka i hela landet. Här behöver vi stöd av 

Parkinsonförbundet. Problemet är att förbundet i nuläget inte kan avsätta egna resurser för detta 

spridningsarbete. 

  

Narva BK kan inte ensam stå som ”avsändare” för en verksamhet som täcker hela landet. Detta bör ju vara en 

fråga för förbunden, dvs Parkinson- och Boxningsförbunden. Vad gäller resurser så finns pengar avsatta i 

projektets budget för spridningsarbete. Vi har kontaktat David Löhr med fråga om han kan engagera sig som 

Parkinsonförbundets ”ombud” i kontakterna med främst Parkinson länsföreningar. Vad gäller 

boxningsförbundet finns redan en resurs i Jenny Häggblom som är återstartskoordinator och har SBF:s 

uppdrag att hjälpa till med klubbkontakter mm. 

 

§ 10. Stadgeöversikt  

Rapport: Nuvarande stadgar är i grunden från 1999. De har sedan ändrats med justeringar och tillägg. 

Senaste ändringen är 2009. Senaste årsmötet beslutade om en stadgeöversyn och anpassning till de ”mallar” 
som RF/SBF beslutat. 
 

Beslut: Följande tre personer utsågs till stadgeändringskommitté Stigge, Ida och Ronny med uppdrag att i 
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god tid före kommande Årsmöte utarbeta ett - bland medlemmarna remissa - förslag på nya/ändrade stadgar 
att besluta om vid årsmötet för 2022 (dvs i jan 2023) 

 

§ 11. HLR-kurs 23 mars  

Rapport: Följande är idag anmälda: Amos, Stigge, Lennart, Alice, Per, Hugo, Mats Tommy, Hans; dvs 9 

deltagare. Totalt finns plats för 12. 
 
Beslut: Vi stöter på tränarna och erbjuder Grå pantrar.  

 

 

 

§ 12. Kommande styrelsemöten  

Föreslås byte av dag från onsdag till torsdag motsvarade veckor då onsdagar inte fungerar för fler 

styrelsemedlemmar:  
 

kl 19.00; 12 maj, ev. 23 juni, 11 aug, 6 okt, 8 dec och 19 jan 2023. 
 
Beslut: enligt förslag   
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§ 13. Avslutning  

Ordföranden tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet kl 21.00 

 

Vid protokollet:                                                                   Justering av protokollet:                           

 

 

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

/Stigge                                                                                /Ida/ 

 

 

                                                                                               

 

                                                                                           ………………………. 

                                                                                           /Hans, ordf/ 

 

OBS. Underskrivna protokoll finns i klubbens arkivpärm. 


