
Protokoll styrelsemöte SK Graal 2012-08-23 

Närvarande: Daniel Evaldsson DE, Jan Willy Evaldsson JWE, Annika Hansen AH, Marina Klerestig 
MK, Tomas Karlsson TK 

Frånvarande: Torgny Biesert 

1. Genomgång av föregående styrelsemötesprotokoll. 

2. Hyra av garage. Ärende ang. obetald hyra för garage för två månader. JWE tar 

kontakt med hyresgästen och försöker kräva in efterbliven hyra. Nästa steg blir 
uppsägning av hyreskontraktet. 

3. Sponsring. Sponsring av Festivalloppen har gått ganska bra, två lopp 10,8 och 4,8 är 

sponsrade av Mjäryds el resp. ICA nära. Efter diskussioner bestämdes att vi ska försöka 
köra en” drive” med tilltänkta sponsorer och i första hand försöka sälja skyltar till 
elljusspåret och det paket vi kallar ”stora paketet”.  AH ska sammanställa en lista på 
företag att ta kontakt med. Dessutom diskuterades att till hösten ha en sponsorträff för 
våra sponsorer. AH kollar av lite med några av sponsorerna vilken tid/dag i veckan som 
skulle vara bäst för dem. 

4. Motionsgrupp. På föregående möte beslutades att en nybörjamotionsgrupp skulle 

startas upp torsdagen efter Festivalloppet, detta skjuts lite på framtiden, dock ska det 
finnas information om denna grupp på Festivalloppet. JWE ansvarar. 

5. Avloppsspolning. Sydspol har inte varit och spolat vår brunn, JWE kontaktar dem 

igen. 

6. Kommande arrangemang. Festivalloppet har fått två nya distanser men tre 

helt nya banor. 550m och 10,8km är helt nya distanser och 1,5km banan har fått en helt 
ny bansträckning. Vidare har planen för hösten har varit att arrangera en träningstävling 
på Strömsborg för knattar och ungdomar och KM i medeldistans, även detta på 
Strömsborg, TK ansvarar. En tävling på Crossbanan, ”Crossxtrem”. Detta flyter på, dock 
beslöts att skjuta på Crossxtrem ett år. 

7. Folkets hus. Kommunen hade kallat till möte ang. Folkets hus i Strömsnäsbruk. 

Kommunen vill dela ut sina andelar till föreningarna i Strömsnäsbruk och därmed lägga 
över driften på dessa. SK Graals styrelse är mycket tveksam till en sådan uppgörelse och 
avvaktar mer information. 

8. Parken vid Folkets hus. Ett avtal mellan SK Graal och Markaryds kommun är 

upprättat gällande årlig röjning av sly och mindre träd i parken vid folkets hus.  

9. Gräsklippare. Beslut togs på att köpa in en ny gräsklippare, typ gräsklipparsläde för 

ca 9000kr. JWE ansvarar för inköpet. 

10. Tältförrådet.  Tältförrådet är i akut behov av renovering. JWE fixar folk och material 

omg för att åtgärda. 

11. Elljusspåret.  Behov finns för att rusta upp en del av elljusspåret. JWE fixar folk och 

material under hösten. 



12. Hannabadet. Beslut togs på att vi även i år ska hyra Hannabadet from 1:a söndagen 

i oktober till och med sista söndagen i mars. TK ansvarar för bokning och rutiner och gör 
även upp en bemanningslista. 

13. Strömsborgsprojektet.TK rapporterar om läget ang Strömsborgsprojektet där 

det kommit ett positivt besked från kommunen att det troligen kommer genomföras 
2014.Citat ”Som läget är just nu ser det ut som projektet kommer att genomföras 2014”. 

14. Tränarutbildning. Det har framkommit att det finns ett behov av någon form av 

tränarutbildning av ungdomstränarna. DE ska ta fram utbildningsmaterial och hålla i 
utbildningen. TK kollar av med tränarna vilken dag som kan vara lämplig. Träningsdagen 
10 nov är ett förslag. 

15. Klädbehov. Trimtex har varit i kontakt med klubben och har lämnat offert på 

träningskläder. Behov finns och DE tar vidare kontakt med Trimtex för klädprover. 
Beställning före jul är målet. Dock ska DE stämma av med Team sportia först om de kan 
komma fram med en liknande offert. 

16. Valberedning. Till nästa möte ska styrelsens medlemmar försöka fundera ut vilka 

som är lämpliga som ledamöter i valberedningen som i dagsläget inte har full bemanning.  

17. Nästa möte 20/9 kl19,30, Graalstugan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid pennan Tomas Karlsson   Justeras Daniel Evaldsson 

 

……………………………………………   ………………………………………… 


