Protokoll styrelsemöte SK Graal 2012-04-12
Närvarande: Daniel Evaldsson, Annika Hansen, Tomas Karlsson
Jan-Willy Evaldsson, Torgny Biesèrt, Marina Klerestig, Jonas Almarsson

1.

Genomgång av föregående protokoll
Varvid visa punkter kvarstår.
Jan-Willy ordnar med presentkort till ungdomsledarna, samt mobiler.
Naturpasset beslut tas på nästa möte.

2.

Sponsorfrågan
Diskussion fördes ang hur vi knyter nya sponsorer.
Daniel kommer att ta fram ett info blad om klubben samt sammanställa
underlag för tilltänkta sponsorer, ev en kort info film .

3.

Reseersättning för styrelseuppdrag
Beslut togs att ersättning ska utgå milersättning till ordförande vid styrelsemöte.

4.

Bidragsansökan
Jan-Willy skickar in ansökan om bidrag för inköpta värmepaneler, samt driftsbidrag till
kommunen.

5.

Kläder
Klädförrådet bör inventeras Annika ställer frågan till Maj-Britt Ericson om hon kan
tänka sig ta ansvaret för att en inventering av klädförrådet görs ett par gånger om
året.

6.

Framtidskvällen
Styrelsen ska ta fram riktlinjer för klubben Vision, Mål, vart vill vi?
Extra möte för att klarlägga detta den 23/4 där Annika fick i uppdrag att även bjuda in
ungdomsgruppen.

7.

Arbetsgrupperna
Budget är ej fastställd, beslut tas på nästa styrelsemöte.
Tomas efterlyste mer information till sektionerna om vad som förväntas av dem.

8.

Subventioner
Resersättning utgår med 18,50kr/mil kvarstår.
Ändras förutsättningar så tas det upp på framtida styrelsemöte.

9.

Punkt med personligt ärende
Av personliga skäl läggs denna punkt inte ut på internet. Komplett protokoll finns hos
ordföranden.

10.

Strömsborg
Tomas rapporterade från mötet med SIF, vilka var positiva till samarbete.

11.

LOK-stödslistorna är fortfarande slarvigt ifyllda. Tränarna måste bli noggrannare med
att fylla i listorna. Ansvaret föreslås flyttas från ungdomarna till tränarna.
Ungdomstränarna tar upp problemet på nästa möte.

12.

Idrottskolan
Aktiviteter är fastställda
21/5 Terräng 28/5 Friidrott 4/6 Orientering.
TK ansvarar för de två första tillfällena, JWE för det sista.

13.

Övriga Frågor
Friidrottmaterial är beställt för 7 440 kr plus frakt.
Här kommer vi att få ersättning med samma belopp från Idrottslyftet.
Daniel kontaktar Emma Berntsson för att undersöka om hon är intresserad av att tävla
för Graal.
Kalvinknatet i Ljungby här tog beslut att Graal står för anmälningsavgiften trots att
ungdomarna tävlar för sin respektive klass och skola.

Vid Pennan
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