
Protokoll styrelsemöte SK Graal 2012-04-23 
 
 
Närvarande: Daniel Evaldsson  DE, Annika Hansen  AH, Jonas Almarsson JA,  Marina 
Klerestig MK, Tomas Karlsson TK, Torgny Biesert  TB. 
 
Frånvarande: Jan-Willy Evaldsson JE. 
 
Agenda för kvällen:  SK Graal´s framtidsvisioner.  

Vad vill vi med SK Graal på 5 års sikt.  
Vad har SK Graal för mål för de olika sektionerna.  
Elitsatsning + satsning på bred front.  

 
 

1. Daniel Evaldsson redogjorde för ett tidigare möte med en representant från 
Smålandsidrotten den 9 september 2011. På ett uppföljningsmöte några månader 
senare redovisades vad de olika grupperna hade kommit fram till.  Detta finns 
beskrivet i tidigare dokument. 

 
 
2. Några av målgruppens synpunkter är att vi skall försöka få fler aktiva i klubben. Vi 

skall om möjligt också arrangera fler egna tävlingar inom de olika sektionerna. 
 
 

3. Redovisning av kostnaden för medlemskap i de olika förbunden. 
 

Friidrott - Dyr, Det är här vi har flest aktiva. 
Skidor - Kostnaden styrs av antalet aktiva medlemmar. 
Orientering - 1500 kr (Smålands orienteringsförbund) MTB-orientering ingår. 
Triathlon - Det är den grundavgift klubben betalar för idag. Avgiften täcker      
                                  4 licensierade utövare. 
 
 

4. Vad är viktigt? 
 

- Satsa på ungdomar 
- Nya träningsgrupper  
- Utbildning – i första till våra egna tränare. TK tar fram ett förslag. 
- Utvecklingsgrupp med minst 5 aktiva 
- Fler tävlingsarrangemang 
- Engagera alla i klubben 
- Informera internt och externt om vad sektionerna håller på med. 

 
 

5. Prioritering av målen 
 
Annonsera - Motionsgruppen får i uppdrag att starta en nybörjargrupp med 

minst 5 träningstillfällen. Efter dessa tillfällen kommer deltagarna 
att klassas in i rätt grupp. DE informera ansvarig i 
motionsgruppen. 



 
Arrangemang - Fler tävlingsarrangemang i klubben 

1. kommunmästerskap 600 - 1500 m 
2. Festivalloppet 
3. Extremtävling (crossbanan runt)  

 
Utvecklingsgr. – Utvecklingsgruppen har stor betydelse. Det skall vara attraktivt 

att tillhöra denna grupp. Medlemmarna skall sporras att kämpa för 
att få tillhöra gruppen. 

 
Register - Upprätta ett E-postregister samt ett register för möjlig SMS-

kontakt. Detta underlättar informationsspridningen inom klubben. 
 
Sektionerna - Varje Sektion skall ha en verksamhetsbeskrivning. Arbetet inom 

varje sektion skall även spridas till övriga medlemmar inom 
klubben. Information skall ges internt och externt 

 
 

6. Nästa styrelsemöte den 10 maj. Stugkommittén bjuds in till detta möte. Ansvarig DE. 
 
 

 
Vid pennan    Justeras 
 
 
………………………………….  ……………………………….. 
Torgny Biesert 


