
Styrelsemöte SK Graal 161011 

 

Närvarande: Petra Almarsson , Ola Hanzon , Tomas Karlsson ,  Jonas 

Almarsson och Peter Helgesson. 

 

                     

1. Val av sekreterare. Peter Helgesson. 

2. Ekonomisk ersättning för medlemmar som vill elit satsa.  
Tomas har kollat med några andra klubbar och det är vanligt med 

ersättning ofta prestationsbaserat. Vi har ett dokument med regler vad 

som gäller för utvecklingsgruppen. Ersättning enligt detta dokument 

har man rätt till. 

Tomas har kollat med några andra klubbar och det är vanligt med 

ersättning ofta prestationsbaserat. I hade diskussion om ytterligare 

ersättning men inget beslut togs. Det som diskuterades var ett fast 

belopp som utbetalas mot kvitto för tex träningsläger, gymkort etc. 

Belopp på ca 5000 kr nämndes. 

Pratade även om att fortsätta denna diskussionen via styrelse mailen 

så alla styrelse medlemmar blir informerade. 

3. Utvecklingsgruppen. 
Dokumentet om utvecklingsgruppen ska uppdateras. 

4. Nya regler för reklam på klubb kläder. 
Finns på Smålands idrottsförbunds hemsida. Ändras till nästa 

klädbeställning. 

5. Klädbeställning. 
Datum för senast beställning av nya kläder ändras till 15/1 2017 så att 

vi får kläderna innan tävlingssäsongen utomhus drar igång. 

6. Festivalloppet. 
Diskuterades om att få Festivalloppet riks sanktionerat. Det är lite 

dyrare men vi når ut med tävlingen i hela Sverige. 

7. Cross Xtreme. 
Ola har koll på detta. Anmäla nästa års tävling, datum 22/10. 

8. Trailrun. 
Anmäl nästa års tävling, datum 8/4. Även införa barn klass. 

Banläggningen är det stora jobbet med denna tävling. Hör med  

Lars H. 

9. Chiptidtagning. 
Diskuterades om Daniel med stöd av Graal hade varit intresserad av 

att utveckla ett system för chip tidtagning. Om inte så får vi titta 

vidare på andra alternativ. 



 

 

10. Riksmarchen. 

Lördag 29/10 kl. 10-12. Ina-Lill vill antagligen ha lite hjälp med 

detta. 

11. Träningsläger 2017. 
Förläggs eventuellt sista helgen i april. 

12. Sponsring. 
Inget svar från ICA nära strömnsäsbruk. Peter försöker med mail 

igen. 

13. Strömsborgsprojektet. 

Inget nytt i denna fråga. Lista över våra önskemål för att bedriva 

friidrotts träning finns men har ännu inte efterfrågats av kommunen. 

 

Nästa möte tisdag 6/9 18:00 i Graal stugan med Mattias som ordförande. 

 

 

 

 

Vid protokollet                                            Justeras 

Peter Helgesson                                            
 


