
STYRELSEMÖTE SK GRAAL 20170215 

NÄRVARANDE: Tomas Karlsson, Jonas Almarsson, Ola Hanzon, Morgan Svensson, Peter 

Helgesson, Petra Almarsson och Boris Josefsson. 

Val av ordförande 
Då inte Styrelsen har någon fast ordförande utan har valt att ha ett rullande schema, som Tomas K 

tog sej på att ordna. Detta mötets ordförande var Tomas Karlsson. 

 

Val av mötessekreterare 
Petra Almarsson tog på sej uppdraget. 

 

Revisorer 

Då båda revisorerna avsade sej sina uppdrag till årsmötet, har styrelsen fått i uppdrag att kolla med 

någon revisor som kan göra bokslut och stå som revisor och även vara behjälplig för kassören. 

 

Styrelsen behövde utse någon som har teckningsrätt på banken förutom Jonas och Carolina 

Almarsson och styrelsen valde Morgan Svensson. Alla har teckningsrätt var och en för sig. 

 

Stadgar 
Då vi gjorde förändringar i våra stadgar på årsmötet, behöver dessa skrivas om – Tomas Karlsson 

fixar detta. 

Förändringarna var: 

- En triathlon och cykelsektion 

- Bokföringsåret Jan – Dec. 

- Sätet ska vara Strömsnäsbruk 

- Årsmötet skall hållas i Feb – Mars 

 

Tävlingar och egna arrangemang 

Sk Graal kommer att ha två tävlingar under året. 

- Festivalloppet och Cross extreme. 

 

Strömsborgsprojektet 

Styrelsen håller på att ta fram det material som behövs. 

 

 

Elproblem / Värmeväxlare 

Klubben har problem med värmeväxlaren i klubbstugan – vi måste ta dit Palmqvist för service. 

 

 

Wiggle 



Sk Graal annonserar på hemsidan för nätförsäljningsföretaget, då klubben ska få ersättning för köp 

som görs. Klubbens kassör har ej hittat att wiggle har betalat ut några ersättningar, fast vi har 

handlat. Jonas kollar upp detta med Daniel E. 

 

Sponsring / Klädinköp 

Jonas kollar vilka som betalar för skyltarna som sitter på gaveln vid klubbstugan, de som inte 

sponsrar plockas ner. 

Morgan är på gång att beställa nya kläder, håller även på att ta fram en rygsäck. 

 

Träningsläger 

Träningslägret är planerat till den 8-9/4 tillsammans med MFK. Jonas kollar boende. 

 

 Övriga frågor 

Tidtagningssystem – börjar kolla lite priser.  Tomas K hade lite förslag.  

Titta på vad det kostar att köpa in röjsågar för att användas i parken. 

 

Nästa Möte 

Onsdagen den 15/3 Kl.18.00 

Ordförande är då Peter Helgesson. 

 

Vid Protokollet:                                                           Justeras: 

Petra Almarsson                                                         Jonas Almarsson 
 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 


