Styrelsemöte SK Graal 2013-02-28

Närvarande: Daniel, Torgny, Marina, Jan-Willy, Thomas, Leif A och Jonas.
Speciellt inbjudna Naturpasskommittén Lars Hansen och Inga-Lill Evaldsson punkt 1

1. Naturpasset
Lars och Inga-Lill informerade om årets Naturpass där det tänkts köpa in kartor från
Lantmäteriet och genomföra en cykelorientering på ett lite större område än
traditionellt. Styrelsen beslöt ge kommittén fria händer att genomföra förslaget
2. Styrelsens konstitution.
Beslöt att välja Jan-Willy till kassör. Då ingen vill ta på sig sekreterarrollen beslöts att
vi fortsätter med ett rullande schema.
3. Styrketräningslokalen
Då redskapen i styrketräningslokalen ej är i gott skick beslöts att ansvariga tar fram ett
förslag för åtgärder till nästa möte.
4. Strömsborgsprojektet
Utbildnings- och kulturnämnden vill ha ett möte med SK Graal och SIF den 29 maj.
Till detta möte måste vi ha klara riktlinjer vad som ska ske med detta projekt. Vad är
vår arbetsinsats, vad blir våra kostnader mm?
5. Inbjudan sektioner
Beslöts att samtliga sektioner ska bjudas in till våra möten. Naturpasskommittén var
med på dagens och till nästa möte bjuds sponsorkommittén och därefter
stugkommittén.
6. Budget, renovering
Beslöts att ge Jan-Willy i uppdrag att ta fram kostnadskalkyl för renovering av
yttervägg på träningslokalen, omläggning av tak på baksidan av förrådsbyggnaden och
målning av samtliga byggnader till nästa möte
7. Folkets hus.
Beslöts att tacka nej till kommunens erbjudande om andelar i Folkets hus
Strömsnäsbruk.
8. Träningsläger
Beslöts att ge friidrottssektionen fria händer att genomföra vårens träningsläger i
Mellbystrand.
9. Tävlingsschema
Tävlingsschemat för ungdoms- resp utvecklingsgruppen godkändes med vissa
förbehåll. Flera tävlingar på samma datum bör ej godkännas. Reviderat schema är
utskickat och godkänt efter mötet (sista meningen är ett tillägg efter att mötet
avslutats).

10. Idrottsskolan
Vecka 21, 22 och 23 ansvarar SK Graal för kommunens idrottsskola. Vecka 21 och 23
är Tomas K ansvarig med friidrott och löpning, och vecka 22 ansvarar Jan-Willy och
Inga-Lill för en enklare orientering.
11. Städning av träningslokalerna
Beslöts att revidera städlistan. Lokalerna ska sopas av efter varje träning. De som
tränar ansvarar för detta. Lokalerna ska grundligt städas en gång i månaden, nytt
schema ska sättas upp inom kort och de ansvariga för städningen kontaktas. Beslöts
också att köpa in en ny dammsugare.
12. Utvecklingsgruppen
Beslöts att samtliga i gruppen kvarstår. Niklas Lundh skall tillfrågas om sina
ambitioner och ev erbjudas en plats i gruppen.
13. Nästa möte 21 mars.
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