
STYRELSEMÖTE SK GRAAL 170809 

Närvarande: Susanne Helgesson, Peter Helgesson, Boris Josefsson, Tomas Karlsson, Morgan 

Svensson, Ola Hanzon, Jonas Almarsson och Linda Persson  

1. Ordförande: Boris Josefsson 

2. Sekreterare: Linda Persson 

3. FESTIVALLOPPET 

Tomas informerar från möte med samhällsföreningen: 

 Brändväg måste finnas, koner för avspärrning finns att låna hos 

kommunen. Tomas ordnar. 

 PM ska uppdateras med information där samhällsföreningens pris 

uppmärksammas. 

 Prispall kommer finnas i samhällsföreningens tält, samhällsföreningen 

håller på att ordna en konferencier, finns detta får denna person 

samarbeta med vår prisutdelare vid prisutdelning.  

 Barnens prisutdelning kommer hållas direkt efter deras lopp. Övriga 

blir ca 12.30 

 Tältbygge torsdagkväll. 

 Slussar med passager kommer behövas i parkområdet, 4 vakter. + 4 

ytterligare som håller koll längs vägen. Totalt 8 pers. Boris utser 

personer. 

 Föråkare som kan göra sig hörd med visselpipa + efteråkare behövs till 

barnloppen. 2 st (En från målgången + Ola) 

 

 Scanner hyrs av Daniel, Ola har hämtat den.  

 Layout till nummerlapp har skickats till Morgan 

 Morgan och Susanne har börjat titta på tidtagningssystemet, många 

frågor finns i dagsläget.  

 Manuell tidtagning bör användas som back-up vid målgång (skriva upp 

tid och trycka av på dator) 



 Samtliga löpare kommer scannas. Målgången filmas (Tomas har 

kamera) 

 Totalt behövs 7 personer i mål. Tomas utser personer.  

 Text på nummerlappen: Strömsnäsfestivalen 25 år (Ola kolla exakt 

formulering), Cross X-treme. Minst 2-siffrigt startnummer. 

 Flyern till festivalloppet är uppdaterad på hemsidan. 

 Stolpar + band för avspärrning är beställt och finns att hämta i Ljungby 

nästa vecka.  

 Morgan hör av sig till Inga-Lill ang vad hon kan vara behjälplig med 

gällande datasystemet. Klas kan även lära sig systemet om behov finns. 

 

4. Morgan informerar att han uppdaterat inventarielistan med foto, fattas värde och 

anskaffningsår.  

 

 

 

Vid protokollet:   Justeras: 

Linda Persson   Morgan Svensson  

 


