
Styrelsemöte SK Graal 170509                   

 

Närvarande: Ola Hanzon , Tomas Karlsson , Jonas Almarsson ,              

Petra Almarsson , Morgan Svensson och Peter Helgesson. 

 

                     

1. Ordförande: Petra Almarsson. 

2. Sekreterare: Peter Helgesson 

3. Revisorer  
Gunnar Blomberg har inte hört av sig till Petra men hon tror att han 

tar på sig rollen som revisor. Om han vill ha betalt för det är ännu lite 

oklart. En genomgång av bokföringen med Gunnar ska göras så fort 

som möjligt. 

4. Tidtagning Festivalloppet 

Dyrt att köpa in system och antagligen dyrt att hyra tjänsten också. 

Ska begära offert från Racetimer och eventuellt någon annan. 

Jonas kollar med Daniel om vi kan låna/hyra hans system och om han 

eller Calle Bladh vill hjälpa till med det på loppet och även utbilda 

några andra i Graal. 

5. Crossextreme 
7 eller 8:e oktober är vårt önskemål men vi har inte fått svar från MK 

Tranan om detta är möjligt. Håkan Nilsson tar upp detta på deras 

nästa styrelsemöte. 

6. Strömsborgsprojektet 
Vi ska komplettera med några dokument till kommunen för 

bidragsansökan till Smålands Idrottsförbund. Det saknas komplett 

årsredovisning, behöver kompletteras med balansrapport och 

revisionsberättelse. Peter har revisionsberättelsen och maila den till 

styrelse mailen.  

Behöver även komplettera med underskrivet dokumentet där vi 

beskriver den verksamhet vi kommer att kunna bedriva på 

Strömsborg. Peter maila även detta dokument på styrelse mailen och 

alla i styrelsen ska sen skriva under. 

7. Ryggsäckar 
12 st 42 liters är förbeställda, slutdatum för beställning 12/5. 

Beslutades att köpa hem 30 st 42 liters. 

8. Överlåtelse av domänen skgraal.se 
Jonas ska ta upp detta med Daniel. 

 

 



9. Städdag söndag 21/5 13:00. 
Lista över vad som ska göras behövs tas fram, Leif ansvarig? Även 

göra en inventarielista. 

10. Utvecklingsgruppen 

Regler och tävlingar som gäller för utvecklingsgruppen ska skickas ut 

till berörda. 

11. Medlemsregister 
Eventuellt ta fram ett medlemsregister till nästa år med 

personnummer, mailadresser, telefonnummer etc. för att lättare kunna 

skicka ut information till medlemmarna. 

12. Triathlon, prova på dag 
6:e Juni i Traryd har vi prova på dag för Triathlon som Johnny Omö 

Bergkvist håller i. Han har lagt ut information om det på SK Graals 

facebook sida. Peter lägger in den även på hemsidan. 

13. Markaryd.com 
Ny internet sida för företag, föreningar mm. i Markaryds kommun. Vi 

avvaktar med att gå med tills vi ser lite mer vad det är för något. 

14. Sponsordag vid ICA 
En sponsordag vid ICA ska anordnas. Svårt att hinna med innan 

semestern så vi avvaktar lite och ser om ICA kommer med nåt 

förslag. 

15. Festivalloppet 
Tomas och Ola har varit på möte med festivalarrangören, nästa möte 

30/5. Där kommer de att presentera ett förslag på hur vi vill ha det för 

att klara av starter och målgångar. 

Prisutdelning kan ske på festivalens scen, vi behöver sätta en tid. 

Fler funktionärer och mer avspärrningar kommer behövas vid 

start/mål området då det kommer att vara mer folk i rörelse där än 

tidigare. 

16. Idrottsskolan 
Måndag vecka 21 och 22 anordnar SK Graal idrottsskola för elever i 

årskurs 1. Tomas och Maria håller i detta och ber om hjälp om de 

anser att de behöver det. 

17. Nytt möte 28/6 kl. 18:00 
Morgan Svensson är ordförande för detta möte enligt turordningen. 

 

 

 

Vid protokollet                                            Justeras 

Peter Helgesson                                           Tomas Karlsson                      


