
Protokoll styrelsemöte SK Graal 2013-10-01 

Närvarande: Daniel Evaldsson DE, Jan Willy Evaldsson JWE, Torgny Biesert  TB, 

Marina Klerestig MK, Tomas Karlsson TK, Annika Hansen AH, Jonas Almarsson JA 

  

1. Vaktmästar/administrativpersonal.  AH och MK har sonderat lite i 

terrängen ang. möjligheten att tillsätta arbetskraft för diverse arbeten i 

klubben via olika arbetsmarknadsåtgärder genom Arbetsförmedlingen. Flera 

föreningar i närområdet har sådan personal. De har funnit ett par kontakter och 

JWE tar vidare kontakt med dessa kontakter.   

2. Strömsborg.  TK och JWE har varit på möte ang. Strömsborgsprojektet 

tillsammans med kommunen, konsult Richard Ryborn och SIF. Beslut togs då att 

konsult Richard Ryborn skulle ta fram en ritning och en kostnadskalkyl och att 

vidare kontakt  kommer att tas med Uffen Rede för förtydligande av kraven för 

bidragsbiten. Nästa möte är i mitten på oktober . Vidare vill vi att även diverse 

utrustning som tex tidtagningsutrustning och redskap ska finns med i den 

kommande offerten.  

3. Ungdomsträning. TK aviserade på förra styrelsemötet att han vill ta ett 

större ansvar för planering och samordning för ungdomsträningen framöver. 

Detta för att försöka vända trenden med minskande ungdomsgrupper. Dock 

kliver TK av övriga uppdrag i klubben efter hand.   

4. Fällning av träd. JWE tog upp en önskan att fälla ett antal tallar och 

björkar på ”bokebacken” vid Graalstugan. JWE åtar sig att fälla och ta hand om 

fällt material. 

5. Naturpasset. Info: naturpasset har haft avslutning och 46 inlämnade av ca 80 

sålda. Flera har utryckt att årets naturpass med cykling var bra. 

6. Elljusspåret. Nya regler för glödlampor kommer att gälla from 201504 och 

då kan vi inte införskaffa nya kvicksilverglödlampor till vår belysning utmed 

elljusspåret. Erbjudande till en kostnad av ca150000kr för att byta ut alla gamla 

amaturinsatser och lampor till LED belysning finns. Dock finns ett stort antal 

glödlampor på lager och beslut togs på att avvakta tills vidare. 

7. Hemsidan. SK Graals hemsida har idag en mängd reklam som vi i dagsläget inte 

har kontroll över och över huvudtaget behövs en uppdatering. Dessutom kommer  

vår anmälningsmodul att sluta att fungera from november pga. att formatet inte 

längre stöds. Detta är ett ganska omfattande och tidskrävande arbete.  Beslut 



togs  att DE ska i första hand snarast utföra konverteringen av 

anmälningsmodulen mot ersättning och sedan titta på en uppdatering av hemsidan. 

8. Nästa möte. 21 nov 19,30 Graalstugan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid pennan Tomas Karlsson   Justeras Daniel Evaldsson 

 

……………………………………………   ………………………………………… 


