
Styrelsemöte SK Graal 20170315 
 

 

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

Morgan Svensson, Boris Josefsson. 

1, Genomgång av föregående protokoll: 

 Revisorer, tillfrågad revisor var ej intresserad av att anta uppdraget utan beslut togs på att 

söka vidare. PA kontaktar tänkbar revisor. 

 Tävlingar och egna arrangemang,  TK och OH ska gå på möte med samhällsföreningen den 

21/3 angående festivalen och festivalloppet. Förslag till inbjudan läggs ut på styrelsemailen 

närmaste veckan för att få ut ganska snart.   Vidare måste vi kolla upp nytt 

tidtagningssystem. Alla går in på länk som OH skickade vid förra mötet.  Beslut på nästa 

möte.  OH kollar dessutom upp med Tranan om tidpunkt för höstens Cross 

xtreme. 

 Strömsborg, för stunden efterfrågade dokument och uppgifter för ansökan genom 

Smålandsidrotten är inskickat till kommunen och vi avvaktar svar. Frågor om avtal och ansvar 

dök upp och måste diskuteras före avtal ingås gällande Strömsborg. 

 Värmeväxlare, Mats Karlsson bokade Teo kyl för kontroll och översyn av värmeväxlaren i 

Graalstugan. Fanns felkoder som troligen kan härledas till elproblemen som åtgärdats. 

  

 Wiggle, JA tar kontakt med Daniel E för att få inlogg till Wiggle gällande vår ersättning från 

länken på vår hemsida(om man går in via den så får Graal % på handlad summa). 

 Sponsring, en grupp bestående av Morgan Svensson, Nicklas Fyhrlund, och Håkan Nilsson tar 

på sig ett  ansvar att se över sponsringen och kolla upp skyltning och priser, men även att  ta 

kontakt med sponsorer och se över dokumentationen.  En ”happening” med ICA nära är 

föreslagen och planeras under våren. 

 Träningsläger, är planerat 8-9 april tillsammans med MFK:s ungdomar i Mellbystrand och 

Laholm. Då det vanliga boendet var tveksamt så kollar JA på alternativt boende. 

 Röjsåg, JA och BJ kollar med Team Sportia och en summa på ca 10000kr för två röjsågar är 

avsatt för ändamålet. 

 Klädinköp, MS har beställt kläder, dock har leverantören drabbats av datahaveri/virus så vi 

kan inte i nuläget få något leveransdatum. 

2, SK Graals hemsida   

Äganderätt ska ändras till nuvarande styrelse, JA lämnar begäran om ändring till domänägaren. 

3, Ryggsäckar 

Beslut togs på pris för nya ryggsäckar med klubbtryck och sponsorloggor. Pris 42L 300kr, 75L 500kr. 

Pris och beställningsmöjlighet ska läggas upp på hemsidan med bilder. 



4, Regler Utvecklingsgruppen 

En uppdaterad version av reglerna för 2017 diskuterades och speciellt tidskraven bör ses över det de 

inte harmonierar med varann på de olika sträckorna. TK ska vidarebefordra en vedartagen tabell 

gällande tider som är jämförbara från 800m till marathon.  

5, Städdag 

Frågan om en städdag togs upp och ev. beroende på sponsordagen med ICA så kan det möjligen 

planeras samma dag. Vid denna städdag ska även en inventarielista till bokföringen göras.  Mer info 

till nästa möte. 

6, Tävlingsschema för ungdomar 

TK presenterade ett förslag till tävlingsschema som godkändes med tillägg på Vittsjön runt. 

7, Nästa möte   

5 april 18,00 och till dess är Ola Hanzon ordförande. 

 

  

   

 

 

Vid protokollet Tomas Karlsson  Justeras Jonas Almarsson 


