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Protokoll styrelsemöte 2022 07 21 

Start kl 18.30 avslutades kl 20.30, i lokalen. 

 

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

Annette Rönnquist. 

Närvarande: Hans, Ronny, Stigge, Jenny; suppl. Per samt chefstränare Christer och revisor Annette 

Rönnquist 

 

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. Mötet öppnas, närvarande ledamöter räknas, utseende av justeringsman.  
Noterades att styrelsen var beslutsmässig. 4 stycken närvarande ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Hans, 

Stigge samt Ronny 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/2022/10maj2022.pdf  

 

Protokollet 10maj2022 godkändes i sin helhet 

https://www.narva.com/contentassets/75677c0a7b044f1f94eba8ff366e8998/narva-bk---boxning/dokument/styrelseprotokoll/2022/10maj2022.pdf
https://www.narva.com/contentassets/75677c0a7b044f1f94eba8ff366e8998/narva-bk---boxning/dokument/styrelseprotokoll/2022/10maj2022.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:  

Bidrag 6 för återstart sökt och beviljat, 55 tkr erhållna. SBF bidrag 10 tkr sökt och beviljat (gäller inköp 

huvudskydd). Vidare väntar vi på ett ev. 65+ bidrag. Kvar att söka är återstartsbidrag från SBF (25 tkr) samt 

LOK-stödet (senast 25 augusti).  

 

14 och 15 maj deltog Hans i ett ”Återstartsseminarium” i Norrköping. Endast Narva och Linnea var 

representerade. SBF har tilldelats en stor summa pengar för återstart och även uppstart av träning för 

funktionshindrade. Stigge genomgick steg 1 tränarkurs samma helg i Norrköping. 

 

AIF presentades den 28 maj på sitt 100 års jubileum med en minnestallrik. 

 

Övergången till sommarschema skedde 7 juni. En justering genomfördes i samråd med Jenny betr. Grå 

Panterpass i anslutning till IDPD-passen. Dessa genomfördes sedan av Mikael i juni och juli. 

 

I fortsatt avsaknad av ansvarig för främst hemsidan har en hel del tid ägnats olika publiceringar. 

https://www.narva.com/contentassets/75677c0a7b044f1f94eba8ff366e8998/narva-bk---boxning/dokument/styrelseprotokoll/2022/2feb2022.pdf
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Ett förslag på organisationsschema presenterades till påseende och för beslut kommande styrelsemöte 

 

3.b Sekreterare Stigge 

Rapport: 

Den första delen av översyn och uppgradering av den tekniska miljön som datorer och nätverk är avslutad. 

Från augusti påbörjas arbetet med kravs, val, avrop och införande av ny webb före 2022-12-31. Under 

kommande period kommer även arbetet med översyn av stadgar återupptas. 

3.c Kassör Ronny och biträdande sekreterare/kassör Jenny 

Rapport: 

Prognos halvårsresultat (se bilaga 2) 

Klubben visar ett positivt resultat för första halvåret 2022 på 148 tkr. Uttrycktes önskemål om jämförelse för 

motsvarande period föregående år. 

 

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

Rapport: 

Jenny tävlade i Montana Belts i Paris 11-15/5 och genomförde två matcher. Tyvärr förluster. 

Elmer och Noa debuterade på Mellansvenska i Skarpnäck 14 och 15 maj. Vinst Elmer och förlust Noa. 

Jenny deltog på Golden Girl i Borås i 26-29/5, 2 vinster och Guld. 

Jenny deltog i Haringey Cup, tyvärr förlust i första matchen. 

 

29 juni meddelade SBF att Jenny är uttagen att tävla på EM, 5 – 17 oktober i Budva, Montenegro. 
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11-16 augusti kommer Jenny delta på ”Edenderry All-Female Sparring Camp” i Dublin samtidigt som ett 

annonserat träningsläger 12-13/8 äger rum i Borås.  

 

3.e Material-/lokalförvaltarfunktionen – Hans och Stigge 

Rapport: 

* Ett ringrep har sträckts upp med förkortning av innervajern, verktyg finns nu för vajerlåsen mm 

* Ljudkortet har flyttats i manöverpulpeten 

* Fyra Boxpelare har färdigställts för sluttest och används i ”produktionen” men även i träningen 

* Trasig lysrörsarmatur i lilla omklädningsrummet och lokalen har bytts 

* Säkring av kättingen som håller ytterdörren öppen, väggen har även förbättringsmålats 

* Förbättringsmålning av masonitövertäckningsplatta i skyltskåpet 

* Glaset i tavla i lokalen förstört, även tavlor i receptionen har krossats beroende på dålig förankring av 

”tavelhylla”. Glas insamlat och slängt. 

 

Planerade/önskade lokalförbättringar innan terminsöppningen: 

- 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 

- ersättning smala lysrör ovanför ringen 

- fler ringrep behöver sträckas upp 

- beslut om städdag inför höstterminen till fredag19 augusti, kl 13.00 
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3.f  Träning av Parkinsonsjuka – Per/Hans 

Rapport: 

IDPD-passet har tidigarelagts 15 min för att inte kollidera med Grå Panterpasset 11.00 som inneburit viss 

trängsel i omklädningsrummet i övrigt fungerat bra. PD motionärerna på söndagens 16.00 kontaktade för 

uppbörd av medlemsavgift. Resultatet inte tillfredsställande och oacceptabelt framförallt gällande 

försäkringsskyddet för deltagarna. 

 

§ 4. Medlemsrekrytering, beslut om aktiviteter och ansvariga för dessa. 
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), 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)  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) 180 171 256 254 263 288 309 226 230 291 309 284 299 315 

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 
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Tyvärr är de flesta passen dåligt belagda. Det finns plats för ca 100 fler medlemmar. 

 

§ 5. Förslag på aktiviteter för att klubben skall locka fler deltagare 
Nedan räknas ett antal möjliga aktiviteter upp. Skall dessa kunna genomförs måste en ansvarig 
styrelsemedlem utses med rapportansvar till styrelsen. 

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

I del 1 (10.000:-) har Huvudskydd köpts in (för ca 12,5tkr) och levererats. Motiveringen var ”säkrare 

boxning”. Bidrag 2 kan sökas för olika aktiviteter men även inköp av exempelvis matchkläder samt 
träningsoveraller mm. 

Beslut om ansvarig:  

Frågan ajournerades till kommande möte  

 

2. Marknadsföring av klubben på sociala medier 

Rapport från Jenny: Flera marknadsföringstjänster och hemsidegrejer hör av sig på mail och ibland telefon. 

Hemsida och marknadsföring har vi pratat om att förbättra förr men ingen känner sig manad. Ska vi 

undersöka erbjudandena som kan verka intressanta? Vad/hur kan/vill vi förbättra i/med varandra 

marknadsföring? 

Beslut om ansvarig: 

Stigge 
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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 om ansvarig: 

Jenny 
 

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.  Förslaget är att 
anordna och utannonsera ett sådant träningstillfälle per månad.  

Beslut om ansvarig: 

Hans 
 

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 diplomare och motionärer. 
Beslut om ansvarig: 

Frågan ajournerades till kommande möte 

 
6. Deltagande i Pride-paraden 6 aug (anmälan senast 27 juli) 

Klubben har ett par tidigare år deltagit i Prideparaden, en marsch på ca 4 - 5 km.  
Beslut om ansvarig: 

Beslöts att Narva BK inte deltar som förening däremot får naturligtvis medlemmar delta på eget initiativ 
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7. Olympiadagar 9-10 september på Stadion. 

Vi har inte tidigare deltagit i dessa på Stadion utan enbart i Kungsträdgården. Nu har man annonserat att flera 

skolklasser skall bjudas in. 

Beslut om ansvarig: 

Christer och Ida 

 

8. Pep Dagen i Hagaparken 18 sept  

Söndagen den 18e september mellan kl. 11:00-15:00 sker Pep Dagen i Pelousen utanför Koppartälten i 

Hagaparken. Cirka 10 000 besökte och 55 organisationer deltog på Pep Dagen 2019. Narva har tidigare varit 

med (Grå pantrar och avlönade diplomare). Intresserade är barn i åldern 3 – 8 år, dvs en grupp vi inte kan 

erbjuda träningspass för. 

Beslut om ansvarig: 

Beslöts att Narva BK inte deltar på detta framförallt beroende på Narva BK inte erbjuder träning för den 

aktuella målgruppen. Barn 3-8 år. 

 

9. Administration för anslutning till plattformen Bruce och liknande 

Förslag har några gånger kommit på att vi skall 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. OBS 

detta kräver 100 % bemanning av receptionen. 

Beslut om ansvarig: 

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

2012 var vi i kontakt med SPF Stockholm som var mycket entusiastiska för att informera sina medlemmar 

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 om ansvarig: 

Frågan ajournerades till kommande möte 

 

11. Pass för Parkinsonsjuka (onsdag och söndagar) 

En tjejsatsning har genomförts av Parkinson Stockholm under ledning av Karin och Therese. Önskemål har 

uttalats om att återuppta träningen en veckodag eftermiddag/kväll för de som arbetar. 

Beslut om ansvarig: 

Hans 

 

12. Familjepass lördag eftermiddag 

Förfrågningar har tidigare varit att starta upp familjepass på lördagar efter modell från bl.a. Höllviken. 

Beslut om ansvarig:  

Frågan ajournerades till kommande möte. Det är långt ifrån säkert att det som fungerar i Höllviken kommer 

fungera i Stockholm  
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§ 6. Ansvar för att LOK-registrering sker 
Rapport: 

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

 

Beslut om ansvarig: 

Frågan ajournerades till kommande möte 
 

§ 7. Ansökningar av olika bidrag till klubben 
Rapport: Hans har hittills svarat för i princip alla bidragsansökningar och vill avlastas denna uppgift. 

Uppgiften består i att bevaka SBF och RF samt söka utlysta bidrag (inkl Idrottsmedel). Andra bidragsgivare 

finns även som exempelvis Postkodstiftelsen. 

Beslut om ansvarig: 

Frågan ajournerades till kommande möte. Ronny föreslagen. 

 

§ 8. Klubbens tävlingsverksamhet i höst, tillgång till tränare och schemaläggning 
Rapport: Ett träningsschema behöver utarbetas så snart möjligt. Frågan om antal pass och tillgängliga tränare 

bör undersökas. Rekrytering av elittränare? Budget? Schema för hösten bör vara på plats senast vecka 32. 

Beslut om ansvarig:  

Christer. En schemakommitté utsågs. Deltagare Christer, Stigge och Jenny 
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§ 9. Uppbörd av medlems- och träningsavgifter för hösten 2022 
Rapport: Uppbörd bör ske så snart ett schema för hösten fastställts (dvs. i början av augusti). Anmodan att 

betala träningsavgift har hittills skett i flera omgångar till de som inte betalt. Viktigt är att receptionen är 

bemannad för att service kan ges till nya medlemmar. Notering om betalning skall göras i såväl 

medlemsregistret som bokningssystemet. 

Beslut om ansvarig:  

Ronny och Jenny. Hans kallar till möte i frågan. 

 

§ 10. Ansvar för notering av tränarnärvaro i Excel-arket 
Rapport: Hans har hittills (via en månatlig uppdaterad, förifylld Excel-fil) svarat för noteringen av 

genomförda pass. Han önskar avlastas denna uppgift. 

Beslut om ansvarig: 

Christer 

 

§ 11. IDPD – projektet stött av Arvsfonden 
Rapport: 
Antalet registrerade/intresserade Parkinsondeltagare är 48. Enligt avtalet har vi satt målet 40 hyfsat 

regelbundet deltagare (september 2024). Av de 48 som visat intresse har 21 erhållit nödvändig utrustning. I 

snitt deltar 4 – 7 Parkinson sjuka per pass, som mest har 16 stycken deltagit och som minst 3 stycken 

närvarande. Från vecka 26 reducerades antal pass till endast onsdagar. 
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7 pass har spelats in och har överförts via en app till Vimeo. En del av passen har bearbetats och finns nu 

tillgängliga för streaming. Mer kunskap behövs om ev. redigering (försök har genomförts med Adobe 

Premiere Element) och hur kompileringen av stora filer (ca 1 GB) kan ske på ett effektivt sätt alternativt 

arrangera inspelningen så att ingen redigering behöver genomföras. Test pågår under sommaren. 

 

Testen i Botkyrka med gruppträning har pausats fram till mitten av augusti. Nya problem uppstod i juni betr. 

internetförbindelsen. Botkyrka BK avser kontakta Botkyrka kommun under sommaren och begära en separat 

förbindelse eftersom den allmäntillgängliga har för låg kvalité. Botkyrka står som värd för SM i december. 

 

En annons har publicerats i Parkinsonjournalen nr 2 (juni). Intresseanmälningarna har ännu hittills varit få. 

 

Vårt informationsmaterial har kompletterats och uppdateras. Basdokumentet (8 sidor) och Deltagarmanualen 

(32 sidor) finns nu som WEB dokument i Papertune och kommer inom kort att lämnas in för tryckning. 

 

En mera omfattande lansering av projektet med pressreleaser, selektiv brevutsändning mm planeras i 

september.  

 

Följande diskussion/beslutspunkter är anmälda av Ronny: 

 

• Rekvirera nya pengar från Arvsfonden 

Beslut: 

Rekvisitionen inlämnad 2022-07-15 

 

https://www.paperturn-view.com/sv/narva/idpd-broschyr-2021-12-04?pid=MjA205681&v=2
https://www.paperturn-view.com/sv/narva/220119-deltagarmanual-pd-trning-a5-ver-1-01?pid=MjE213872&v=2
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• Flytta pengar från det särskilda kontot till vårt vanliga bankkonto 

Beslut: 

337 136,17 flyttas av kassören till vårt ordinarie konto  

 

• Arvsfondens del av vårt hyresbidrag 

Beslut: 

20% av det kommunala hyresstödet avräknas mot bidraget från Arvsfonden 

 

• Timarvoderingen (se § 12). 

Beslut:  

Enligt förslag i §12 fr.o.m. 2022-08-01 

 

• Arvfondsprojektets inverkan på klubbens verksamhet i övrigt 

Beslut: 

Styrelsen delvis oenig. Beslöts att Arvsfondsprojektet fortsätter enligt plan. Ronny reserverade sig mot 

beslutet. 

 

• Om Arvsfondsprojektet ska avslutas i förtid eller gå på enligt plan 

Beslut: 

Styrelsen delvis oenig. Beslöts att Arvsfondsprojektet fortsätter enligt plan. Ronny reserverade sig mot 

beslutet. 
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§ 12. Arvodesregler (tidigare anmäld av Ronny) 
Frågan om de olika ersättningarna i klubben beslutades vid det konstituerande mötet 2 feb, 2022. Efter 

anmärkning om att vissa oklarheter kan finnas väcktes en fråga vid styrelsemötet 10 maj om hur dessa 

beräknats och om ersättningarna låg inom den ram som Arvsfonden beslutat. 

 

Se bilaga 3 med förtydligande om nuvarande arvoden. Beslut om ny tidsberäkning och timdebitering föreslås 

projektets styrgrupp.  

 

Beslut: 

Förslaget godkändes. Timarvodet för deltagare i Arvfondsprojektet bestäms till 250 kronor inkl. 

semesterersättning och att gälla fr.o.m. 2022-08-01 med första utbetalning septemberlönen. 

 
 

§ 13. Fråga om praktikantplats efter skolan (anmäld av Jenny) 

Rapport: Rektor Åsa Killander; asa.killander@edu.stockholm.se hos Hässelby Villastads skola har frågat om 

vi kan erbjuda en praktikplats för en elev som hon kommer att få till skolan i höst. Eleven börjar i åk 9 och 

har haft en brokig skolgång, därför önskar hon hjälpa honom till ett annat studieupplägg. Förmiddagarna 

kommer han därför gå i skolan, och eftermiddagarna praktisera. Hans önskan är att få praktisera hos oss, där 

han även tränar för Christer.  

 
Beslut: 

Narva kan dessvärre inte erbjuda detta framförallt av skälet att vi inte bedriver en heltäckande verksamhet de 

tider som efterfrågas samt att specialistkompetens och erfarenhet att kunna erbjuda detta med kvalitet och 

mailto:asa.killander@edu.stockholm.se
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önskat resultat saknas inom Narva.  
 

§ 14. Kommande styrelsemöten 
Flera viktiga frågor kommer att under hösten behöva diskuteras och beslutas i styrelsen. Förslag är att vi 

återgår till ett styrelsemöte per månad. Nya möten i september och november bör läggas till de redan 
beslutade. Hittills beslutat är:  
 

kl 19.00; (10) 11 aug, 6 okt, 8 dec och 19 jan 2023. 
 

Beslut: 
Beslöts att senarelägga mötet 10 aug till 11 aug samt komplettera mötesplanen med 8 sep och 10 nov. 

 

§ 15. Äskande om deltagande i Kings Camp  
Christer anmälde frågan utanför underlag till styrelsemötet och önskar delta med 6-7 boxare på Kings Camp i 
Borås 19-21/8. Uppskattad kostnad 22 tkr. 

 
Beslut: 

Godkändes enligt förslag  
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§ 16. Avslutning  

Ordföranden tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet kl 20.30  

 

Vid protokollet:                                                                   Justering av protokollet:                           

 

 

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

/Stigge                                                                                /   Ronny              / 

 

                                                                                           

 

                                                                                           ………………………. 

                                                                                            /Hans, ordf/ 

 

OBS. Underskrivna/justerade protokoll finns i klubbens arkivpärm 


