
Protokoll styrelsemöte Sk Graal 120308 
 
Närvarande: Daniel Evaldsson, Annika Hansen, Tomas Karlsson, Håkan Wretström, Jan-
Willy Evaldsson och de nya styrelsemedlemmarna Marina Klerestig och Torgny Biesert som 
hälsades speciellt välkomna. 
 
1. Styrelsens konstitution 
 
Jan-Willy valdes till kassör, ingen var beredd att ta på sig sekreterarsysslan, så det beslutades 
att ha ett rullande schema. För dagen föll lotten på Jan-Willy. Turordningen blir som följer. 
MK, TK, AH och  TB. 
 
2. Policy för ersättning vid egna och externa träningsläger. 
 
Beslöts att klubben står för 2 läger/år, Kostnad ca 1500:- tillsammans. För att få åka bör man 
träna så mycket att man är berättigad till träningspris. Ingen reseersättning utgår för läger där 
inte förbundet har gjort uttagning. Ingen reseersättning till träningslägret i Mellby om inte det 
gäller enbart transport av ungdomar. Vid detta tillfälle står klubben för pizzakvällen för 
ungdomar. 
 
3. Beslut om ersättning till Anton och Emma för träningsläger i Sollentuna 
 
Klubben står för anmälningsavgiften, ingen reseersättning utgår. 
 
4. Ersättning ungdomstränare 2012 
 
Beslöts att som tidigare ersätta de som ställer upp som ungdomstränare med ett presentkort 
från Team Sportia på 500:-   
 
5. Sammanställning av regler för ersättning/subventionerade starter/resor mm 
 
Beslut finnes på detta, men ingen sammanställning. 
Jan-Willy tar fram detta. 
 
6 Tävlingstoppar 
 
Jenny B har tagit fram och designat nya tävlingstoppar. (Mycket bra initiativ) kostnad för 
dessa är 350:- st. Klubben subventionerar 50% till ungdomar och 25% till vuxna. 
 
7. Naturpasset 
 
Kommunen bidrar med 7000:- för en Naturpass-satsning. Naturpasskommittén tar hand om 
utförandet. 
 
8. Stadgar för utvecklingsgruppen 
 
Mindre justering skall göras i stadgarna för utvecklingsgruppen. Daniel tar hand om detta. 
Samtliga i utvecklingsgruppen skall bidra med att prenumerera på en bingolott enligt tidigare. 
Detta har ej följts till 100% 
 



 
 
9. Utvecklingsgruppens medlemmar 
 
Annika Hansen och Johnny Jönsson utgår ur utvecklingsgruppen på egen begäran. 
Nya medlemmar i denna  skara blir Emma Andersson, Anton Wretström och Ola Hanzon 
 
10. Sponsorer 
 
Beslöts att söka nya sponsorer för eventuellt samarbete. Var och en av styrelsemedlemmarna 
tar fram eventuella sponsorer till nästa möte. Beslöts att jobba för en sponsorsträff till hösten. 
 
11. LOK-stöd 
 
Ungdomstränarna ser till att träningslistor fylls i på ett bättre och snyggare sätt. 
 
12. Frusna vattenledningar – ny dörr till källaren 
 
Husansvariga ser till att ny dörr med bättre isolering monteras. Även vattenledning till toalett 
bör isoleras bättre vid vedbodsvägg. Fönster till källaren i klubblokalen bör också isoleras. 
 
13. Magasinerig av möbler i källaren 
 
Yngve Olsson har tillfälligt magasinerat lite möbler i källaren. Yngve vill betala för detta 
vilket styrelsen enhälligt tackade nej till. 
 
14. Information från Järnvägsföreningsmöte 
 
Jan-Willy informerade om järnvägsföreningens tänkta aktiviteter under sommaren. Eventuellt 
kommer Graal att bidra med något inslag under en lördag i sommar. 
 
15. Information om Strömsnäsfestivalen 
 
Daniel informerade om att festivalarrangörerna behöver hjälp med bland annat byggnation 
och rivning. Beslöts att informera Graals medlemmar om detta frivilligarbete. 
 
16.Information om Strömsborgsprojektet 
 
Strömsborgprojektet går vidare. Graal avvaktar för tillfället kommunens beslut. Tomas K 
informerar SIF om läget för tillfället. 
 
17. Information från framtidskvällen 
 
Tomas och Annika informerade om vad de olika grupperna kommit fram till. Arbetet 
fortsätter och det är nu styrelsens uppgift att besluta om fortsatt inriktning. 
 
 
 
 
 



 
 
18. Försäkring snöskoter 
 
Jan-Willy informerade att snöskotern numera är försäkrad i Svedea. Nästan halva priset och 
bättre villkor än i LF 
 
19. Mobiler till ungdomstränarna 
 
Mobiler är inköpta. Tränarna och stugkommittén utser lämplig plats för förvaring och 
laddning då de inte används. 
 
20. Värmepaneler träningslokalen 
 
Nya värmepaneler är inköpta till träningslokalen. De måste  dock monteras, Stugansvariga 
ansvarar för detta. 
 
21. Övriga frågor 
 
Ansökningar om driftsbidrag mm måste göras på nästa möte.  
Planering av Idrottsskolan likaså. 
Nästa möte kl 19,30 12/4 
Håkan informerade om att tränings- och tävlingsschema är klara för året och finns att  
beskåda. 
Håkan Wretström meddelade också att han lämnar Sk Graals styrelse med omedelbar verkan. 
Efter detta besked avslutades mötet. 
 
 
Vid pennan    Justeras 
 
…………………………..   …………………………… 
Jan-Willy Evaldsson   Daniel Evaldsson 
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