SPORTKLUBBEN GRAAL
STRÖMSNÄSBRUK

PROTOKOLL
Årsmöte
2011-01-27

1.

Mötet öppnas
Jan-Willy Evaldsson hälsade de 31 närvarande (varav 10 ungdomar) välkomna och
förklarade mötet öppnat

2.

Mötet utlyst i laga ordning
Församlingen godkände att mötet var utlyst i laga ordning genom annons på hemsidan, vid
stugan samt brev till samtliga medlemmar.

3.

Dagordning
Den utlämnade dagordningen godkändes

4.

Ordförande och sekreterare för dagens möte
Till ordförande för dagen valdes Jan-Willy Evaldsson och till sekreterare Daniel Evaldsson

5.

Justeringsmän
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes HåkanWretström och Bernt Ericson.

6.

Verksamhetsberättelser
Styrelsens, orientering-, löp-, skid- och triathlonsektionernas årsberättelser föredrogs och
lades till handlingarna efter godkännande. (se bilagor)

7.

Kommittéernas / arbetsgruppernas berättelser
Sponsors-, fest-, elljusspår-, naturpass- samt stugkommittéerna redogjorde för sina
berättelser som lades till handlingarna efter godkännande. (se bilagor)

8.

Revisionsberättelser
Revisorn Maj-Britt Ericson redogjorde för revisorernas berättelser, som visar på ett mindre
underskott på årets resultat. Jan-Willy klargjorde att underskottet kommer av inköp av skoter
och stora inköp av klubbkläder.

9.

Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade enhälligt ansvarsfrihet åt styrelsen för det gångna året.

10. Val av ordförande
Daniel Evaldsson nyvaldes som ordförande på 1 år.
11. Val av styrelseledamöter
Att ingå i styrelsen förutom ordföranden omvaldes följande ledamöter på ett år: Janne
Eliasson, Jan-Willy Evaldsson, Tomas Karlsson, Anders Rundberg, Håkan Wretström samt
Annika Hansen.
12. Styrelsesuppleanter
Till suppleanter för styrelsen valdes Leif Axelsson och Ida Bladh-Johansson.
13. Revisorer och suppleanter
Till revisorer omvaldes Maj-Britt Ericson och Lisbeth Serjun. Som suppleanter till
revisorerna nyvaldes Anette Larsen och Anna Aagaard.
14. Val av sektioner
Orienteringssektionen
Daniel Evaldsson
Lars Hansen

omval
nyval

sammankallande

Löpsektionen
Janne Eliasson
Daniel Evaldsson
Cveto Serjun
Jonas Almarsson
Annika Bardh

omval
omval
omval
nyval
nyval

sammankallande

Skid- och spårsektionen
Lars Hansen
Carl Bladh-Johansson
Bo-Göran Svensson

omval
omval
omval

sammankallande

Triathlonsektionen
Tomas Karlsson
Daniel Evaldsson

omval
omval

sammankallande

15. Val av kommittéer
Kartkommitté
Beslöt att kartkommittén numera ingår i orienteringssektionen.
Sponsorskommitté
Anders Rundberg
Tomas Karlsson
Dan Eliasson

omval
nyval
nyval

Festkommitté
Johanna Eliasson
Ida Bladh-Johansson
Anette Larsen

omval
nyval
nyval

16. Val av arbetsgrupper
Graalstugan med omnejd
Tom Aagaard
Janne Eliasson
Dan Eliasson
Bernt Ericson
Cveto Serjun
Bernt Dahlén
Janne Eliasson
Daniel Evaldsson
Lars Hansen

omval
omval
omval
nyval
nyval
nyval
omval
omval
omval

Ansvarig byggnader
Ansvarig yttre skötsel
”
Ansvarig inre skötsel
”
”
Ansvarig uthyrning
Ansvarig träningsredskap
”

Elljusspår
Jan-Willy Evaldsson
Thomas Johansson
Boris Josefsson

omval
omval
omval

sammankallande

Naturpasset
Inga-Lill Evaldsson
Lars Hansen
Daniel Evaldsson

omval
omval
omval

17. Val av ansvariga för anmälningar
Orienteringar:
Daniel Evaldsson
Löptävlingar:
Jonas Almarsson/Annika Bardh
Skidtävlingar:
Jan-Willy Evaldsson
Triathlon:
Daniel Evaldsson

omval
nyval
omval
omval

18. Val av statistikförare
Orientering
Löpning, seniorer
Löpning, ungdomar
Skidor
Triathlon

omval
omval
omval
omval
omval

Daniel Evaldsson
Daniel Evaldsson
Janne Eliasson
Jan-Willy Evaldsson
Daniel Evaldsson

19. Val av ansvariga för lotterier
Folkspel (Bingolotto) Jan-Willy & Inga-Lill Evaldsson

omval

20. Ansvarig för kontakter med Smålandsidrotten
Annika Hansen
21. Val av valberedning
Roger Björkman
Lars Hansen
Jonas Almarsson

omval
omval
omval

sammankallande

22. Fastställande av avgifter och ersättningar för 2012.
a) Medlemsavgifter
Beslöt att behålla fjorårets medlemsavgifter
- 150:- för familj, inkl hemmaboende ungdomar tom gymnasiet
- 100:- för enskild vuxen
- 50:- för enskild ungdomar (tom gymnasiet)
b) Tävlingsavgifter
Beslöt att behålla subventionering av tävlingsavgifter enligt nedan
- Föreningen betalar halva anmälningsavgiften, dock max 100:- / tävling för vuxen deltagare
- Ungdomar (tom gymnasiet) betalar inga startavgifter, max 100:-/tävling. För större
tävlingar kan ytterligare startavgifts subvention sökas hos styrelsen.
- Vid efteranmälan betalas hela anmälningsavgiften av den tävlande (även ungdomar).
- Vid anmäld men utebliven start, betalas hela anmälningsavgiften av den tävlande (även
ungdomar)
- Flerdagarstävlingar räknas som flera tävlingar (t.ex. 5-dagars räknas som 5 tävlingar)
c) Reseersättningar
- Ingen reseersättning utgår för vuxna. Det rekommenderas att alla vuxna som medföljer
bilen (inkl chauffören) delar på resekostnaden. Förslagsvis 18,50/mil.
- Tävlande ungdomar (tom gymnasiet) åker gratis. Kostanden för dessa sätts upp på
reseräkning (4,50/mil/ungdom)
- Ledare som enbart skjutsar ungdomar sätter upp hela kostnaden (18,50/mil) på
reseräkningen. Specificera reseräkningen noga med datum, destination, tävling, passagerare
och sträcka.
- Ersättning om 18,50/mil utgår till chauffören vid stafetter. Samåkning från Graalstugan
förutsätts.
- Till tävlingar där klubben anordnar buss, utgår ingen annan ersättning.
- Reseersättning utgår endast till de sanktionerade tävlingar som respektive sektion beslutar
om inför säsongen. För ersättning till ev andra tävlingar skall utgå skall styrelsen ta beslut
om detta innan tävlingen.

- Reseersättning vid representation är 18,50-/mil.
- Vid körning med bil för 7 passagerare utgår 24:-/mil (minst 6 i bilen)
- Till mästerskap utgår 18,50/mil om styrelsen anser att de(n) aktivas deltagande är relevant
23. Övriga frågor
Håkan Wretström informerade om Strömsnäsbadet och att vi kommer att driva det även
nästa säsong. I nuläget är det dock osäkert hur länge och om vi skall ha någon
samarbetspartner.
Håkan Wretström, Tomas Karlsson och Annika Hansen utgör en grupp som för en
diskussion
Inga-Lill Evaldsson informerade om Tomtesmyg som arrangerades i december. Det beslöts
även att välja en arrangemangsgrupp som ansvarar för att tomtesmyget genomförs. Till
denna valdes Inga-Lill Evaldsson och Annika Hansen.
24. Utmärkelser
Oves minne:
Årets kamrat:
Årets löpare:
Årets u-löpare:
Årets prestation:
Graalbästen:

Cesar Aagaard
Patrik Björkman
Ida Bladh-Johansson
Jenny Biesert
Annika Bardh
Daniel Evaldsson

Dessutom fick 9 ungdomar träningspriser för gott träningsflit under året.
25. Avlutande av mötet
Jan-Willy tackade för visat intresse och avslutade mötet och bjöd samtliga till den
välsmakande smörgåstårtan.

Vid protokollet

Justeras

Daniel Evaldsson
Sekreterare

Jan-Willy Evaldsson
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