
STYRELSEMÖTE SK GRAAL 170628 

Närvarande: Morgan Svensson, Jonas Almarsson, Petra Almarsson, Ola Hanzon, Peter 

Helgesson, Linda Persson och Boris Josefsson. 

1. Ordförande: Morgan Svensson 

2. Sekreterare: Petra Almarsson 

3. Tidtagning Festivalloppet 

Vi kan använda Daniels system, vem kör? Morgan och Peter kan tänka sej att köra det 

och Jonas pratar med Carl B om han kan vara lite behjälplig. Vi kanske kunde ordna 

en lite egen tävling på spåret, bara för att testa systemet.  

4. Crossextreme 

Har fått besked av Håkan att vi kan ha crossextreme den 8 oktober. Morgan fixar 

flyers till tävlingen. 

5. Sk Graals Hemsida 

Ang. äganderätten för hemsidan, så ska nu alla papper vara klara. 

6. Mailadresser till styrelsen 

Nu funkar alla mailadresser till styrelsen även Morgans. 

7. Utvecklingsgruppen 

Regler och tävlingar som gäller för utvecklingsgruppen ska skickas ut till berörda, 

börjar gälla nästa år. 

8. Städdag 

Behövs ej fler städdagar, det som finns kvar är att köra lite skit till tippen. Behövs ett 

klippschema till spåret, så att klubben ej får fler klagomål. Bestämdes även dag då 

det skulle klippas nere i parken med röjsågar. 

9. Inventering 

Morgan har börjat med att dokumentera alla inventarier som klubben har, fortsätter 

med ovanvåningen. 

10. Sponsorskyltar 

Jonas har kollat upp vilka som betalar för skyltar på klubbstugan och spåret, där var 

en del som ej betalar över huvud taget. Boris tar på sej att plocka ner de skyltar för 

de företag som ej betalar. 

11. Klubbstugan 

Ett förslag var att det skulle byggas ett litet trädäck på baksidan av klubbstugan där vi 

kunde ha lite bord och stolar för lite mat o fika. 

12. Wiggle 

Jonas pratar med Jonny om det finns ett inlogg till wiggle och även hur mycket 

pengar det finns innestående. 

13. Festivalloppet 

Samhällsföreningen sponsar med pengar till priser. 1000 kronar till vuxenpris och 500 

till barnpris. Ola har pratat med Gösta och tar på sej speakerrollen. 



14. Nytt möte 9/8 kl. 18.00 

Boris josefsson är ordförande för detta möte enligt turordningen. 

 

 

 

Vid Protokollet                                                    Justeras 

Petra Almarsson                                                 Jonas Almarsson 

 

 


