
Protokoll fört vid styrelsemöte för SK Graal 2014-11-27 

Närvarande: Daniel Evaldsson, Linda Persson, Jonas Almarsson, Torgny Biesert, Leif Axelsson 
(suppleant). 

1. Årsmötet. Beslöt att årets årsmöte blir den 29 januari och förberedande 
styrelsemöte blir den 15 januari. Linda tar fram en lockande inbjudan och informerar 
Håkan i valberedningen. Daniel informerar Niklas och Festkommittén.  
 

2. Medlemsmötet. Vi diskuterade medlemsmötet en del, men då inga större 
kommentarer inkommit från medlemmarna efter mötet fortsätter vi enligt planen 
och utökar med två nya lopp under 2015. 
 

3. Utvecklingsgruppens kostnader. Utvecklingsgruppen kostar en hel del. Styrelsen är 
överens om att det är en viktig resurs för klubben, framför allt för att det gör att vi 
syns i tidningen och ute på tävlingarna vilket underlättar i sponsorsarbetet. DE ska 
göra en närmare analys på vad som är de stora utgiftsposterna och vi diskuterade 
olika förslag på begränsningar i subventionerna samt förslag på att medlemmarna i 
Utvecklingsgruppen skulle bidra med att dra in lite pengar genom att sälja 50-100 
Sverigelotter per säsong. Inga beslut togs dock, utan vi inväntar Daniels analys. 
 

4. Tävlingsprogram ungdomar. Styrelsen godkände inomhusprogrammet som Tomas 
tagit fram. Styrelsen önskar dock att det ska framgå tydligare av programmet att 
samåkning är en förutsättning för att reseersättning ska utgå. 
 

5. Eftersök. Leif Axelsson tog över ansvaret för Eftersök redan i våras, men har inte fått 
någon information. Daniel ser till att Leif och ansvarig inom Polisen kommer i 
kontakt. Vi bör nog också försöka få till en utbildningsinsats för de som är med i 
eftersöksorganisationen. 
 

6. Ledigt garage. Ett av våra garage är ledigt för uthyrning. DE fixar så att det publiceras 
på hemsidan och Facebook, samt alla medlemmar uppmanas att hjälpas åt för att 
försöka få garaget uthyrt. 
 

7. Strömsborgsprojektet rullar vidare. Daniel håller kontakten med kommunen. 
 

8. Elljusspåret. Flera lampor verkar vara ur funktion. DE kontaktar Boris i 
Elljusspårskommittén och ber honom titta på det. 
 

9. Elavtal. Enkla Elbolaget har kontaktat oss om att vårt elavtal löper ut. Daniel 
undersöker bästa avtal och tecknar nytt. Fotnot efter mötet. Enkla Elbolaget erbjuder 
ett förmånligt 3-årsavtal till ett pris av 85 öre/kwh, så det är tecknat. Det var lägre än 



något annat bolag kunder erbjuda via elskling.se vid tillfället. 
 

10. Plogning. Torgny meddelar också att han gjort upp med Bengt Nilsson att Linus 
sköter om plogningen vid Graalstugan om det kommer snö. 
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Daniel Evaldsson 


