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Närvarande: 

• Linda Persson (LP). 

• Jonas Almarsson (JA). 

• Petra Almarsson (PA). 

• Ola Hanzon (OH). 

• Peter Helgesson (PH). 
 
 
 

1. Ordförande. 

• Linda Persson 

 
 

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. 

• Sunnerboklassikern: 

-  27 st + Daniel har anmält sej via – 400kr för alla loppen 

- Jonas skulle prata med Daniel E angående ett sponsoravtal. 

• Tidtagningssystemet: 

- Nu är det klart att även Markaryds Fk och Älmhult kommer att använda vårt system på 

sina lopp. 

- Dator och kamera är inköpta. 

 
 

5. Kläder. 

• Peter ber Morgan att beställa kläder inför denna säsongen – Sedan måste vi utse en ny 

klädansvarig. 

• Jonas skulle prata med Team Sportia ifall det går att beställa kläder direkt ifrån dem. 

 
 

6. Festivalloppet. 

• Förslag är att utse Håkan Nilsson till parkchef – Ola H undersöker detta 

• Ola H har pratat med trafikverket ang. de nya bansträckningarna går över större vägar 

• Jonas A håller på att tillverka skyltar på sitt arbete som skall användas till loppet 

• Den 15/5 kl. 18.00 kommer det att vara en träff för alla sektionscheferna inför loppet: 

 
 

7. Övriga frågor. 

• Klubben måste ha en som står som ordförande på papper och Linda P tog på sig detta, linda är 

även teckningsansvarig i föreningen: 

• Idrottsrabatten 

- Klubben har tecknats sig för sälja rabatthäfte som gäller i många butiker inte bara i 

Markaryd utan även ex. Hallarna. Klubben kommer att få 250 st på hösten och 250 st till 

våren. Försäljningsstarten kommer att vara till Festivalloppet. Lotterna kommer att säljas 

under 2 månader och är giltiga i 6 månader. 

• Vi har valt att ligga lågt med Smålandidrotten. 

• Vi har ingen Ungdomsansvarig – Linda P kollar med Niklas Fyrlund 

• Jonas A och Petra A kollar med Anna E ifall hon kan tänka sig att vara revisor. 
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8. Nästa styrelsemöte. 

• 2019-04-23  

 
 

9. Ordförande vid nästa styrelsemöte. 

• Petra Almarsson. 

 
 
 
 
 

Vid protokollet:    Justeras: 
 
 

_________________________   _________________________ 
Petra Almarsson    Jonas Almarsson 

 
 


