
 
 

 
Protokoll vid Sk Graals årsmöte 2014-01-30  
 
1. Mötet öppnas  
Ordförande Daniel Evaldsson hälsade de 26 närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
2. Mötet utlyst  
Församlingen godkände att mötet var utlyst i laga ordning genom annonsering på hemsidan, 
anslag vid Graalstugan samt brev till samtliga medlemmar.  
 
3. Dagordningen  
Den utlämnade dagordningen godkändes.  
 
4. Ordförande och sekreterare för dagens möte  
Till ordförande för dagen valdes Daniel Evaldsson och till sekreterare Inga-Lill Evaldsson.  
 
5. Justeringsmän  
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Niklas Lundh och Niklas Fyhrlund.  
 
6. Verksamhetsberättelse  
Styrelsens, friidrotts, orienterings, skid samt triathlonsektionernas årsberättelser för 2013 
föredrogs och lades till handlingarna efter godkännande.  
 
7. Kommittéernas/arbetsgruppernas berättelser  
Sponsors-, fest-, elljusspår, naturpass-, stug-, lotteri samt ”smyg på tomtar” redogjorde för sina 
berättelser, vilka lades till handlingarna efter godkännande.  
 
8. Revisonsberättelse  
Revisorn Maj-Britt Ericson redogjorde för revisorernas berättelse, som visade på ett underskott 
för årets resultat. Kassören Jan-Willy Evaldsson gjorde också en ekonomisk redovisning  
 
9. Ansvarsfrihet  
Årsmötet beslutade enhälligt ansvarsfrihet åt styrelsen för det gångna året.  
 
10. Val av ordförande  
Daniel Evaldsson omvaldes till ordförande.  
 
11. Val av styrelseledamöter 
I styrelsen omvaldes Annika Hansen, Jan-Willy Evaldsson, Torgny Biesert , Marina Klerestig  
samt Jonas Almarsson. Linda Persson valdes till ledamot i styrelsen 
 
12. Val av styrelsesuppleanter  
Till suppleanter i styrelsen valdes Leif Axelsson (omval) och Niklas Lundh (nyval) 
 



13. Val av revisorer och suppleanter.  
Till revisorer omvaldes Lisbeth Serjun och Maj-Britt Ericson. Omval av suppleanter Anneth 
Larsen och Anna Aagaard  
 
14. Val av ansvarsgrupper  
Orientering  
Daniel Evaldsson omval  
Lars Hansen omval  
 
Skid- och spår  
Lars Hansen omval  
Jan-Willy nyval 
Bo-Göran Svensson omval  
 
Triathlon  
Lars Hansen nyval  
Daniel Evaldsson omval 
 
Naturpasset  
Inga-Lill Evaldsson omval  
Lars Hansen omval  
Daniel Evaldsson omval  
 
Friidrott  
Motion  
Niklas Fyhrlund nyval 
Sofia Dahl nyval 
Cveto Serjun omval  
 
Utvecklingsgruppen  
Daniel Evaldsson omval  
Jonas Almarsson omval  
 
Ungdomsträning  
Håkan Wretström omval  
Tomas Karlsson omval  
 
Tävlingsarrangemang  
Daniel Evaldsson omval 
Jan-Willy Evaldsson omval 
 
Anmälningsansvarig  
Jonas Almarsson omval  
Annika Bardh omval  
 
Trivsel och underhåll  
Ungdomsaktiviteter 
Vilande tills vidare  
Cesar Aagaard omval 
Lovisa Bardh omval 
Anton Wretström omval 
 



Fest och trivsel  
Maj-Britt Ericsson omval 
Anna Aagaard omval 
Annette Larsen omval  
 
Klubbområde  
Inre skötsel  
Bernt Ericson omval  
Cveto Serjun omval  
Stefan Häll nyval 
 
Träningslokal  
Lars Hansen omval  
Boris Josefsson omval 
 
Elljusspår  
Jan-Willy Evaldsson omval sammankallande  
Thomas Johansson omval  
Boris Josefsson omval  
 
Yttre skötsel  
Jan-Willy Evaldsson nyval 
Stefan Häll nyval 
Tom Aagaard omval  
 
Uthyrning  
Annette Larsen nyval 
 
Övrigt  
Sponsring  
Styrelsen letar kandidater 
 
Smålandsidrotten  
Styrelsen 
 
Folkspel/lotterier  
Jan-Willy Evaldsson omval  
Inga-Lill Evaldsson omval  
 
Smyg på tomtar  
Inga-Lill Evaldsson omval  
Annika Hansen omval   
 
Valberedning  
Annette Larsen omval 
Vakant 
Vakant 
 
 
 
 
 



15. Medlemsavgifter  
Beslutade att medlemsavgifterna för 2015 ska se ut enligt följande:  
- 150 kr för familj, inkl hemmaboende ungdomar (tom gymnasiet)  
- 100 kr för enskild vuxen  
- 50 kr för enskild ungdom (tom gymnasiet)  
 
16. Information om tävlingsavgifter, subventioner och ersättningar  
Tävlingsavgifter, subventioner och ersättningar beslutas i styrelsen. Uppdateras efterhand på 
Graals hemsida.  
Blankett för ansökan om reseersättning finns att hämta på hemsidan under Dokument.  
Reglerna som gällde för 2013 lästes upp.  
 
17. Strömsborgsprojektet 
Daniel Evaldsson och Tomas Karlsson informerade om hur det pågående 
Strömsborgsprojektet fortskrider. Det nya namnet på den blivande anläggningen är 
”Allaktivitetsanläggning” och har utökats med en nybyggnation av förrådsbyggnad för SIF. 
Olika bidrag, från bl a Allmänna arvsfonden och Idrottslytet, kommer att sökas och 
Markaryds kommun har avsatt 2,5 milj i sin budget för 2014 för projektet. En 
kostnadsberäkning håller på att tas fram. 
 
18. Eftersök 
Jan-Willy informerade från en träff med Polisen angående fortsatt medverkan i eftersök. Leif 
Axelsson kommer att bli ny sammankallande och en informationsträff med övning kommer 
att genomföras, för de som visar intresse att vara med i gruppen 
 
19. Övriga frågor  
Daniel informerade om en ny hemsida för SK Graal som är på gång utan allmän reklam och 
där våra egna sponsorer ska få en framträdande roll. Alla administratörer kommer att få nya 
inloggningsuppgifter. 
 
Snöröjningen är ett stort problem vid Graalstugan då det egentligen behövs en traktor för detta 
vid större snömängder. Förslag på lösningar mottas tacksamt. 
 
Det har förekommit ett antal mindre inbrott i stugan, där förövaren/na troligen tagit sig in med 
nyckel. Alla ombeds att vara uppmärksamma på obehöriga personers vistelse vid stugan. 
 
En inventering av Graalnycklarna ska genomföras, för att de personer som inte längre 
utnyttjar lokalerna ska överlämna dem till de som har större behov. 
  
20. Utmärkelser  
Oves minne: Emma Andersson  
Årets kamrat: Anton Karlsson  
Årets seniorlöpare: Jonas Almarsson   
Årets ungdomslöpare: Celine Aagaard 
Årets prestation: Celine Aagaard 
Träningspriser till ungdomar: Oskar Karlsson, Celine Aagard, Anton Karlsson, Maja 
Karlsson, Mio Nilsson, Vigor Josefsson, Jacob Bardh och Wilma Bardh 
 
Ungdomstränarna Tomas Karlsson, Ola Hanzon, Lars Hansen, Annika Bardh, Håkan 
Wretström och Tom Aagaard tackades och fick ett välförtjänt presentkort. 



 
21. Avslutning  
Daniel Evaldsson tackade för visat intresse och avslutade mötet och bjöd samtliga till den 
välsmakande smörgåstårtan.  
  
 
 
Vid protokollet  
 
 
.......................................................  …………………………………….. 
Inga-Lill Evaldsson, sekreterare  Daniel Evaldsson, ordförande   
 
 
Justeras:  
 
......................................................  ................................................................  
Niklas Lundh                                      Niklas Fyhrlund 
 


