
Styrelsemöte 20160323 

 

Närvarande: Peter Helgesson, Petra Almarsson, Tomas Karlsson, Mattias Aronsson, Annika 

Hansen, Jonas Almarsson och Ola Hanzon.  

 

1. Genomgång av föregående protokoll.  

Lampor på eljuspåret. Ingen ny information har kommit fram om hur det går med inköp 

eller utprovning av nya lampor på eljuspåret. Tills nästa möte kommer Mattias undersöka om 

vi  i närområdet kan köpa lampor till ett bra pris. Annika tar kontakt med Boris för att se hur 

utprovningen går.  

Medlemslotteriet. Jonas har funderat hur vi ska introducera lotteriet i föreningen. Inget bra 

förslag som är hållbart har kommit fram.  

DM Terränglöpning 24/4. Graal är ansvariga för det administrativa vid start och mål. Även 

försäljningsverksamheten. Det diskuterades hur viktigt det är att information kommer ut till de 

som ska hjälpa till.  

Strömsborgprojektet. Tomas har tagit fram information om Strömsborgsprojektet. Det är ett 

arbete som är stort och kräver att några medlemmar är tillräckligt aktiva för att kunna driva 

igenom hela projektet. Vid mötet fanns ingen som var beredd att anta den posten. Därför läggs 

projektet vilande och skjuts fram.  

Inre skötsel. Gruppen har fått i uppgift att kontakta Mjäryds el ang el problem. Problemet är 

inte löst och Jonas kontaktar åter gruppen för att få problemet åtgärdat.  

Wiggel. Det beslutades att ha kvar Wiggel. Det ifrågasattes om provisionen för 2015 var rätt. 

Det framkom också funderingar hur summan redovisas och om vi kan se vad medlemmarna 

köpt. Några tycker också att det saknas info hur man gör eller vad man ska klicka för att 

klubben ska få provision. Tills nästa möte kommer Peter att undersöka detta och förtydliga 

med information på hemsidan. Det kommer också att läggas ut information om  

Teamsportia i Markaryds rabatter på löparskor.  

Kodskåp. Det beslutades att inget kodskåp skulle köpas in.  

Festivalloppet. Inbjudan är klar och finns på hemsidan. Det kommer också delas ut vid olika 

tävlingsarrangemang.  

 

2. Gräsroten.  

Gräsroten är ett sätt att få in pengar där svenska spel är inblandade. Det beslutades att klubben 

kommer att gå med i detta och information hur det fungerar kommer att finnas på hemsidan.  

 



3. Hemsidan 

Susanne Helgesson är ansvarig för hemsidan och får fria händer att utforma den. De 

medlemmar som vill lägga ut något på sidan kontaktar Susanne.  

Nytt träning och tävlingsschema kommer Tommas att lägga ut på hemsidan.  

 

4. Idrottsskolan 

Tomas har ansvar för att arrangemanget ska fungera som är den 23 och 30 Maj. 

 

5. Idrott online 

Nytt sätt att registrera lokstöden kommer att införas genom idrott online. Det för att förbättra 

och förenkla registreringen.  

 

6. Arkivering 

Arkiveringen av gamla papper saknas. Jonas kontaktar Daniel för att undersöka var det finns.  

 

7. Sponsringskontrakt. 

Kontraktet hos sparbanken i Markaryd går ut i juni. Ny kontakt med banken kommer att göras 

för att undersöka vidare sponsring.  

 

8.  Nästa möte 

Nästa möte kommer att hållas i Graalstugan onsdagen den 18 Maj kl 18,00.  

 

 

Vid protokollet 

Annika Hansen 

 

 

 

 

 

 


