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Närvarande: 

 Tomas Karlsson (TK). 

 Petra Almarsson (PA). 

 Peter Helgesson (PH). 

 Jonas Almarsson (JA). 

 Ola Hanzon (OH). 

 Morgan Svensson (MS). 
 
 

1. Ordförande. 

 Tomas Karlsson. 

 
 

2. Val av möte sekreterare. 

 Morgan Svensson tog på sig uppdraget. 

 
 

3. Genomgång av mötesprotokoll 2017-08-09. 

 Festivalloppet: 

o Tävlingen är genomförd med stort tack till alla som hjälpte till och till de som deltog! 

o Se även nedan för en början till utvärdering av tävlingen. 

 Inventarielistan: 

o JA skall ta fram anskaffningsvärde och anskaffningsår på så mycket som möjligt av 

inventarierna. 

o MS uppdaterar därefter inventarielistan. 

o Skall vara färdigt senast till kommande årsmöte (läs: feb-mars 2018). 

 
 

4. Genomgång av mötesprotokoll från i våras. 

 Detta skjuts fram till efter Strömsnäs Cross Xtreme, när förhoppningsvis mer tid finnes. 

 
 

5. Strömsborgsprojektet. 

 Bidrag – Smålandsidrotten: 

o SK Graal har beviljats ett bidrag på 250 000kr med vissa förbehåll: 

 Smålandsidrotten vill se ett medfinansieringsintyg på hela projektets kostnader. 

 Smålandsidrotten vill även se ett nyttjanderättsavtal på minst 10år. 

 Vi måste acceptera/godkänna inom ett år, senast 2018-08-24, för att få det 

beviljade stödet. 

o TK pratar med sin kontakt på kommunen och ser om de kan skaka fram de avtal som 

behövs. 

 Andra bidrag: 

o Det fanns idéer om andra bidrag men dessa får vi titta närmare på vid ett senare tillfälle. 

 
 

6. Hannabadet. 

 Bokning: 

o Triathlonsektionen sköter normalt bokningen för SK Graals räkning. 

o JA kollar med Johnny Omö-Bergkvist eller Tobias Omö-Bergkvist om så har skett. 

 Ansvarslista: 

o JA kollar även med Johnny eller Tobias om de har ordnat en lista på vem som är 

ansvarig respektive helg. 
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7. Strömsnäs Cross Xtreme. 

 Tidtagning: 

o JA kollar med Daniel E. om han kan tänka sig att hålla i tidtagningen. 

o JA kollar med Leif Axelsson såsom ett alternativ om Daniel E. inte vill/kan ställa upp. 

o Ett tredje alternativ som nämndes var Stefan Brink ifrån MFK. 

 Nummerlappar: 

o Om nummerlappar behövs så erbjöd sig PH och MS att fixa detta. 

 Allväderspapper måste då beställas i god tid så att papperna finns hemma 

senast fredag vecka 2017-38! 

 Ett alternativ är att beställa papperna med en gång. Behövs de inte till Cross 

Xtreme så kommer det ett Festivallopp nästa år… 

 MS kollar med JA. 

 Skrivaren: 

o Denna måste kollas om den fungerar tillfredställande efter missödet till festivalloppet. 

 MS och PH kollar i god tid före tävlingsdag. 

 Flyer: 

o Det framfördes synpunkter på viss text i flyern varför denna ska uppdateras. 

 Tid för hämtning av SI-bricka ska ändras ifrån ”09:30” till ”08:30”. 

 Att hämta priser ”personligen” vid prisutdelningen stryks. 

 MS fixar detta snarast. 

o Flyern på hemsidan måste bytas ut mot den senaste utgåvan snarast möjligt. 

 PH ordnar detta så fort MS har uppdaterat flyern. 

o Flyer ska även läggas ut på Facebook snarast möjligt. 

 PH ordnar detta så fort MS har uppdaterat flyern. 

 Organisationsschema / Arbetslista: 

o Lista på vem som ska göra vad måste tas fram. 

 Oklart vem som tar tag i detta! 

o Arbetsledarna ser till att det finns erforderligt antal funktionärer på plats på 

tävlingsdagen. 

 Motocrossträning: 

o Det framkom att motocrossträningen ska igång kl. 11:00 så det är viktigt att tävlingen 

kommer igång i utsatt tid och att vi röjer undan vårt så fort som möjligt efter sista 

målgång. 

 
 

8. Träningslokalen. 

 Mögel i taket: 

o TK ber Mats Karlsson titta på problemet. 

o Förmodligen måste innertaket rivas bort tillsammans med isolering etc och göras om 

enligt konstens alla regler. 

o Kontroll om yttertaket är tätt måste också göras, framför allt vid skorstenen. 

 
 

9. Omklädningsrum – Herrar. 

 Frånluftsfläkten: 

o Denna fläkt verkar inte fungera tillfredställande. 

 I första hand byte av fläkt? 

 TK ber Mats Karlsson att titta på den. 

o Viss mögelpåväxt har noterats i taket vid fläkten. 

 Byta plats på fläkt till duschen istället? 

 Samt därefter hänga draperier vid duschen? 

 TK ber Mats Karlsson att titta på det först en runda. 
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10. Festivalloppet 2017-08-26. 

 Plus och minus diskuterades med anledning av det genomförda Festivalloppet. 

o TK lämnade sina synpunkter, se även bifogad separat lista. 

 Avlastning till Samhällsföreningen: 

 Detta får styrelsen diskutera efter att Samhällsföreningen har haft sitt 

uppföljningsmöte. 

o MS lämnade sina synpunkter, se även bifogad separat lista. 

 Prispall: 

 Denna finns redan men användes tydligen inte till alla pristagare! 

 ”Löpare på väg”: 

 Finns förmodligen rekommendationer i regelverket. 

o TK undersöker. 

o PA informerade om problem vid delningen på banan mellan 4.8km och 10.8km. 

 Någon form av skyltar/banderoll måste tas fram till nästa år, gärna som kan 

placeras högt för bästa synbarhet. 

o JA hade letat fram ett tänkbart förslag på nytt tidtagningssystem till nästa år. 

 RaceResult (tyskt, men fanns på engelska ). 

o En annan synpunkt var prisutdelningen för knattarna som om möjligt kan ske lite tidigare 

nästa år, om där nu blir ett liknade pris som skänktes av Samhällsföreningen i år. 

o För att öka på antalet deltagare i de yngre klasserna så kom en nygammal ide om att 

bjuda in skolklasser till tävlingen. 

 Glass till bästa klass var ett förslag. Uppföljning så att det verkligen blir av är i så 

fall mycket, mycket viktigt! 

o Styrelsen får utvärdera alla synpunkter vid ett senare tillfälle! 

 
 

11. Träningsprogram för vintern. 

 Inomhusträning i Växjö: 

o Förra året var kostnaderna enligt följande: 

 400kr per gång. 

 2500kr för en hel vintersäsong. 

o Det bestämdes att vi inte köper en hel vintersäsong utan betalar gång för gång som vi 

besöker Växjö. 

 Ifjol bokades 2st lördagar. I år kan vi kanske öka till 3-4 ggr om intresse finns. 

o TK kollar upp lämpliga datum när bokningen väl öppnar. 

 Träningsprogram: 

o TK tar fram ett nytt träningsprogram inför kommande period. 

 Hänsyn bör tas till tävlingar som flertalet graalare tänker ställa upp i. 

 
 

12. Dokument för rutiner av dagordning respektive styrelsemöte. 

 MS tog på sig uppgiften att ta fram ett förslag på dylikt dokument. 

o Före införande på hemsidan bland övriga dokument så ska styrelsens medlemmar säga 

sitt om utformningen. 

o PH ordnar så att dokumentet läggs ut på hemsidan när det har godkänts. 

 
 

13. Hjärtstartare. 

 JA hade fått erbjudande om att köpa hjärtstartare. 

 Kostnad: 

o Mellan 22300kr och 27500kr beroende på paket. 

 Inköp: 

o Beslut togs att inte införskaffa en hjärtstartare vid detta tillfälle.  
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14. Världens barn-möte. 

 Detta möte har redan varit. 

o Inget deltagande ifrån SK Graals sida. 

 
 

15. Förfrågan från Strömsnäscyklisterna. 

 Cykelsektionen: 

o PA kollar med Lars Hansen om han kan tänkas vara ansvarig för den vilande 

cykelsektionen. 

 Träningstävling i cykel: 

o Förfrågan har kommit ifrån Strömsnäscyklisterna om SK Graal kan tänka sig att ordna 

en cykeltävling. 

 Beslut om detta sköts på framtiden med tanke på komplexiteten av ett sådant 

arrangemang. Frågan om ansvarig för cykelsektionen bör först lösas. 

 
 

16. Övriga frågor. 

 Målning av husen: 

o OH väckte frågan om det annalkande arbetet med att måla om husen. 

o TK kollar med Mats Karlsson, som får ta fram en planering på vad som måste köpas 

hem och hur det kan arrangeras. 

 Ide om att ta hjälp av feriearbetare framfördes. 

o Lämplig tidpunkt är på våren/försommaren kommande år (läs: 2018). 

 Fest i Graalstugan: 

o JA föreslog en grillfest för alla graalare. 

 Lördagen 2017-10-07. 

 Start kl. 18:00. Avslut kl…… 

 Alla graalare är välkomna (inkl. barn och ungdomar). 

 Anmälan senast 2017-10-01 via anmälningsmodulen. 

 SK Graal bjuder på: 

 Potatissallad. 

 Sallad. 

 Bröd & Smör. 

 Läsk & Vatten. 

 Den enskilde tar själv med: 

 Något att grilla. 

 Starkare dryck om så önskas. 

o MS fixar inbjudan till festen. 

 Skickar ut till styrelsen för godkännande. 

o PH ordnar så att inbjudan hamnar på hemsidan när inbjudan är godkänd. 

 Även Facebook? 

 Försäkring av SK Graals fastighet: 

o Adressen var fel! 

 JA ber Länsförsäkringar korrigera för att undvika missförstånd i händelse av ett 

framtida nyttjande av försäkringen. 

o En hel del stavfel såsom tex ”Kluppstuga”! 

 JA ber Länsförsäkringar korrigera för att undvika missförstånd i händelse av ett 

framtida nyttjande av försäkringen. 

 Snöscooter: 

o Försäkringen står idag på Lars Hansen men Lars är inte med i den sektionen längre. 

 Ska försäkringen ställas över på någon annan som tex är ansvarig för 

sektionen? 
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17. Nästa styrelsemöte. 

 2017-10-24 (OBS! Tisdag). 

 
 

18. Ordförande vid nästa styrelsemöte. 

 Peter Helgesson. 

 
 
 
 
 
 

Vid protokollet:    Justeras: 
 
 
 
 

Morgan Svensson    Peter Helgesson 
 
 



20170830 
Festivalloppsutvärdering 

+- 
Många positiva till ett lite tightare arrangemang med allt i parken. 

Samhällsföreningen drar ett tungt lass. De vill ha avlastning. 

Bemanning banan vid parken, saknades vakter. Bör för ev framtida arrangemang ha bemanning vid 

slussarna under hela arrangemanget. Många besökare som gick in i banan vid ingången till parken. 

Arbetsfördelning och bemanningslista ska kollas över, mer självgående ansvar i grupperna. Ska TC 

start och mål ha banan i parken? 

208starter, 202 2016. 

LH 21 

LD 9 

KH 43 

KD 16 

P16 6 

F16 3 

P14 1 

F14 1 

P12 4  

F12 6 

P10 12 

F10 10 

Knatte 49 

Prom 27 

Tidtagningssystem för nästa år? 

Ta fram ett dokument med ansvar och datum,  uppföljning e t c. för tävlingsarrangemang. 

Krokar till Festivalloppsskyltar 

Moggis
Bilaga 1
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MS 
 

Plus: 
 

• Sekretariatet.

• Backup

• Scanning av nummerlappar.

 
 
 
Minus: 
 

• Toaletter.

• Tidtagningsdatorer.

• Allvädersfilm till nummerlappar.

• Extra toner till skrivaren.

• Strömmen till våra datorer

• Tältsida.

• Krokar till reklamskyltar.

• Skyltar

• Målgång.

• Prispall.

• Organisationsschema.

• Regnskydd till efteranmälningsbordet.

• Resultattavlan.

• Prisutdelning kontra tävlingsavslut.

 
 

Dokumentnamn 

Festivalloppet 

Morgan Svensson

Sekretariatet. 
o Efteranmälningarna fungerade mycket bra!

Backup-tidtagning.
o 2st som skrev ner inkommande nummerlappar

� 
o 1st som noterade tider funkade bra.

Scanning av nummerlappar.
o Detta funkade mycket bra.
o Funktionärer hjälpte till att skicka vidare efter målgång till scanningen.
o Endast en felläsning som med största sannolikhet berodde på 

Toaletter. 
o Jag såg ingen skylt om var detta var i Biblioteket.

Tidtagningsdatorer.
o Skulle behövas datorer med bra batteritid!

� 
Allvädersfilm till nummerlappar.

o Inköp måste ske i god tid då detta är beställningsvara.
o Ca 250st per tävling.

Extra toner till skrivaren.
o Inköp måste ske i god tid då detta är beställningsvara.
o 1st i reserv.

Strömmen till våra datorer
o Strömmen

Tältsida. 
o Ytterligare 1st tältsida mot Lagan skulle kunna sättas upp.
o Skydd mot regn och vind.

Krokar till reklamskyltar.
o Fler krokar behöver tillverkas.

Skyltar / koner. 
o ”Löpare på väg” hade varit bra att ha.

Målgång. 
o Spärra av lit

� 
Prispall. 

o En enkel prispall hade varit trevligt att ha…om vi nu inte hade det…
Organisationsschema.

o Göra någon form av 
Regnskydd till efteranmälningsbordet.

o Är detta ok? Tillräckligt skydd?
Resultattavlan. 

o Någon form av skydd vid regn hade varit bra.
Prisutdelning kontra tävlingsavslut.

o Lite tight med t

Datum

Morgan Svensson 2017

Efteranmälningarna fungerade mycket bra!
tidtagning. 
2st som skrev ner inkommande nummerlappar

 Så många tider som möjligt ska skrivas ner
som noterade tider funkade bra.

Scanning av nummerlappar.
Detta funkade mycket bra.
Funktionärer hjälpte till att skicka vidare efter målgång till scanningen.
Endast en felläsning som med största sannolikhet berodde på 

Jag såg ingen skylt om var detta var i Biblioteket.
Tidtagningsdatorer. 

Skulle behövas datorer med bra batteritid!
 SK Graal-inköp?

Allvädersfilm till nummerlappar.
måste ske i god tid då detta är beställningsvara.
0st per tävling.

Extra toner till skrivaren. 
Inköp måste ske i god tid då detta är beställningsvara.
1st i reserv. 

Strömmen till våra datorer och skrivare
Strömmen bröts med jämna mellanrum (

Ytterligare 1st tältsida mot Lagan skulle kunna sättas upp.
Skydd mot regn och vind.

Krokar till reklamskyltar. 
Fler krokar behöver tillverkas.

 
”Löpare på väg” hade varit bra att ha.

Spärra av lite mer så att det hade varit lättare att se de inkommande deltagarna.
 Framför allt för de som skulle skriva nummerlappsnummer och backup

En enkel prispall hade varit trevligt att ha…om vi nu inte hade det…
Organisationsschema. 

Göra någon form av 
Regnskydd till efteranmälningsbordet.

Är detta ok? Tillräckligt skydd?
 

Någon form av skydd vid regn hade varit bra.
Prisutdelning kontra tävlingsavslut.

Lite tight med tid när det blev lite strul med resultatet pga en felläsning av scannern.

Datum 

7-09-01 

Efteranmälningarna fungerade mycket bra!

2st som skrev ner inkommande nummerlappar
Så många tider som möjligt ska skrivas ner

som noterade tider funkade bra.
Scanning av nummerlappar. 

Detta funkade mycket bra. 
Funktionärer hjälpte till att skicka vidare efter målgång till scanningen.
Endast en felläsning som med största sannolikhet berodde på 

Jag såg ingen skylt om var detta var i Biblioteket.

Skulle behövas datorer med bra batteritid!
inköp? 

Allvädersfilm till nummerlappar. 
måste ske i god tid då detta är beställningsvara.
0st per tävling. 

Inköp måste ske i god tid då detta är beställningsvara.

och skrivare. 
bröts med jämna mellanrum (

Ytterligare 1st tältsida mot Lagan skulle kunna sättas upp.
Skydd mot regn och vind. 

Fler krokar behöver tillverkas. 

”Löpare på väg” hade varit bra att ha.

e mer så att det hade varit lättare att se de inkommande deltagarna.
Framför allt för de som skulle skriva nummerlappsnummer och backup

En enkel prispall hade varit trevligt att ha…om vi nu inte hade det…

Göra någon form av ett mer tydligare schema över vem som ska göra vad.
Regnskydd till efteranmälningsbordet. 

Är detta ok? Tillräckligt skydd? 

Någon form av skydd vid regn hade varit bra.
Prisutdelning kontra tävlingsavslut. 

id när det blev lite strul med resultatet pga en felläsning av scannern.

Avsnitt / Område

Summering
Utgåva 

01 

 

Efteranmälningarna fungerade mycket bra! 

2st som skrev ner inkommande nummerlappar
Så många tider som möjligt ska skrivas ner

som noterade tider funkade bra. 

Funktionärer hjälpte till att skicka vidare efter målgång till scanningen.
Endast en felläsning som med största sannolikhet berodde på 

Jag såg ingen skylt om var detta var i Biblioteket.

Skulle behövas datorer med bra batteritid! 

måste ske i god tid då detta är beställningsvara.

Inköp måste ske i god tid då detta är beställningsvara.

 
bröts med jämna mellanrum (framför allt 

Ytterligare 1st tältsida mot Lagan skulle kunna sättas upp.

”Löpare på väg” hade varit bra att ha. 

e mer så att det hade varit lättare att se de inkommande deltagarna.
Framför allt för de som skulle skriva nummerlappsnummer och backup

En enkel prispall hade varit trevligt att ha…om vi nu inte hade det…

tydligare schema över vem som ska göra vad.

 

Någon form av skydd vid regn hade varit bra.

id när det blev lite strul med resultatet pga en felläsning av scannern.

Avsnitt / Område 

Summering 
Sida / Sidor

 

 

2st som skrev ner inkommande nummerlappar funkade bra.
Så många tider som möjligt ska skrivas ner, vilket också gjordes

Funktionärer hjälpte till att skicka vidare efter målgång till scanningen.
Endast en felläsning som med största sannolikhet berodde på 

Jag såg ingen skylt om var detta var i Biblioteket. Irrade själv runt lite innan jag fick träff…

måste ske i god tid då detta är beställningsvara. 

Inköp måste ske i god tid då detta är beställningsvara. 

framför allt i början).

Ytterligare 1st tältsida mot Lagan skulle kunna sättas upp.

e mer så att det hade varit lättare att se de inkommande deltagarna.
Framför allt för de som skulle skriva nummerlappsnummer och backup

En enkel prispall hade varit trevligt att ha…om vi nu inte hade det…

tydligare schema över vem som ska göra vad.

Någon form av skydd vid regn hade varit bra. 

id när det blev lite strul med resultatet pga en felläsning av scannern.

Sida / Sidor 

1 av 1 

 

funkade bra. 
vilket också gjordes

Funktionärer hjälpte till att skicka vidare efter målgång till scanningen.
Endast en felläsning som med största sannolikhet berodde på scanner/nummerlapp.

Irrade själv runt lite innan jag fick träff…

i början). 

Ytterligare 1st tältsida mot Lagan skulle kunna sättas upp. 

e mer så att det hade varit lättare att se de inkommande deltagarna.
Framför allt för de som skulle skriva nummerlappsnummer och backup

En enkel prispall hade varit trevligt att ha…om vi nu inte hade det… 

tydligare schema över vem som ska göra vad.

id när det blev lite strul med resultatet pga en felläsning av scannern.

 

vilket också gjordes. 

Funktionärer hjälpte till att skicka vidare efter målgång till scanningen. 
scanner/nummerlapp.

Irrade själv runt lite innan jag fick träff…

e mer så att det hade varit lättare att se de inkommande deltagarna. 
Framför allt för de som skulle skriva nummerlappsnummer och backup-tid!

 

tydligare schema över vem som ska göra vad. 

id när det blev lite strul med resultatet pga en felläsning av scannern.

 

scanner/nummerlapp. 

Irrade själv runt lite innan jag fick träff… 

 
tid! 

id när det blev lite strul med resultatet pga en felläsning av scannern. 

Moggis
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