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Närvarande: 
• Jonas Almarsson (JA) 

• Petra Almarsson (PA). 

• Boris Josefsson (BJ). 

• Morgan Svensson (MS). 

• Ola Hanzon (OH). 
 
 
 

1. Ordförande. 
• Morgan Svensson. 

 
 

2. Val av sekreterare. 
• Petra Almarsson tog på sig uppdraget såsom sekreterare. 

 
 

3. Val av justerare. 
• Jonas Almarsson tog på sig uppdraget såsom justerare. 

 
 

4. Genomgång av föregående mötesprotokoll. 
• Träningsläger: 

o Det blir träningsläger i Mellbystrand 21-22/4 tillsamans med MFK. Tomas K har bokat 

banor och Jonas A har bokat stugor. 

• Sponsring:  Niclas Fyrlund skulle prata med Team Sportia, inte fått något besked. 

• Kädbeställning: Leverans vecka 14.   

 

                 

 
5. Tidtagningssystemet. 

• Systemet är fortfarande inte inköpt, men vi har fått veta att vi får bidrag från kommunen 

• Vilka ska lära sej systemet. Förslag:Morgan, Ola, Jonas, Leif, Klas, Petra och Boris. 

• Ej klart vilka som sköter det under festivalloppet.  

 
 

6. Festivalloppet. 
• Jonas har i uppdrag att kolla med Gösta om han ställer upp som speaker 

• Ska vi ha reklam i flyern? : Ja – de som sponsrar loppet 2019. 

• Ungdomssektionen i Markaryds IF har blivit uppmananade att springa England runt i sina 

matchtröjor och klubben betalar anmälningsavgiften – Boris J kollar med SIF ifall vi kan få någon 

respons , så ungdomarna kan springa Festivalloppet. 

 

7. Feriearbetare. 
• Vi har fått tre killar som ska feriearbeta v25-27, fyra timmar om dagen. 

• Tanken är att i början på Maj ha en städdag, där vi går igenom vad som behövs göras. Det är 

kanske bra att ta hjälp av Mats K. 

• Vem ansvarar: V 25 är inte klart ännu, men v.26-27 kan Roger Bardh ansvara. 

• Under mötet började vi skissa på en lista vad som behövs göras och lite alternativ ifall det 

regnar. 

 

8. Städning av källaren: 
• Daniel har lovat att städa källaren under våren. 
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9. Nycklar : 
• Hur många nycklar finns det? 

• Måste göras en inventering av nycklarna och de som har får kvittera dessa. 

 
 

10. Övriga frågor. 
• Folksam: 

o Jonas informerade att det finns en gruppförsäkring för ca35-50st som kostar 37 kr/st. 

Som vi beslutade att ha kvar. 

 

 

11. Nästa styrelsemöte. 
• 2018-05-02 (OBS! Tisdag). 

 
 

12. Ordförande vid nästa styrelsemöte. 
• Ola Hanzon. 

 
 
 
 
 

Vid protokollet:    Justeras: 
 
 

_________________________   _________________________ 
Petra Almarsson    Jonas Almarsson 

 
 


