Sportklubben Graal

Protokoll Styrelsemöte

Strömsnäsbruk

2012-10-04

Närvarande: Daniel Evaldsson DE, Jan Willy Evaldsson JWE, Annika Hansen AH, Marina Klerestig MK,
Tomas Karlsson TK, Torgny Biesert TB.

1. Genomgång av föregående styrelsemötesprotokoll.
2. Hyra av garage. Ny hyresgäst till garaget. Bengt Haraldsson har tecknat hyresavtal i 6
månaders t o m 31/3-2013. Vill han fortsätta, tecknas nytt avtal.
3. Träningsgruppernas framtid. JWE meddelar att han inte vill ha huvudansvar för ny
motionsgrupp, och ingen ny kandidat hittades eller kunde föreslås. Någon eller några
behöver ta tag i detta om vi vill att nya aktiva ska komma och träna med oss. Även
ungdoms- och knatteträningarna står inför förändringar, möte om detta kommer att
hållas med tränarna. TK meddelar också att han tränar knattarna t o m 31 december.
4. Avloppsspolning. Sydpol har inte varit och spolat vår brunn, JWE ansvarar för
kontakt med dem.
5. Gräsklippare. Den nya gräsklipparen är inköpt och vi väntar på leverans.
6. Tältförrådet. Tältförrådet är i akut behov av renovering. JWE fixar folk och material
omg för att åtgärda.
7. Elljusspåret. Behov finns för att rusta upp en del av elljusspåret. JWE fixar folk och
material under hösten. TB kollar med Hamneda grus eller BN Schakt om sponsring av
material(grus).
8. Sponsring. Lista på tänk bara sponsors företag är framtaget och kommer att läggas ut
på hemsidan så att det blir enkelt att dokumentera och läsa. När en sponsor är klar
skriver man in det i ”systemet” och mailar loggan till JWE. Loggan ska vara
vektoriserad eller högupplöst.
9. Inbjudan till sponsorkväll. Torsdagen den 15 november kl 18.00 är det tänkt att ha
en sponsorkväll för våra sponsorer, där vi presenterar vår verksamhet och äter en bit
smörgåstårta. DE är ansvarig för inbjudningar och JWE för utskick och beställning av
smörgåstårta.
10. Valberedning. Förslag till nya kandidater för valberedningen har diskuterats. Lars
Hansen sitter kvar och dom nya kandidaterna som kommer att tillfrågas är Anette
Larsen(AH kontakta), Mattias Josefsson (DE kontakta), Janne Eliasson (JWE Kontakta).
11. Klädinköp. Trimtex har varit i kontakt med klubben och har lämnat offert på
träningskläder, och vi även fått in offert ifrån Team Sportia. Trimtex kan erbjuda oss
kläder med god kvalité och färgsättning & design enligt våra önskemål till ett bra pris,
trycken ingår i priset och minsta beställningsorder är 5st per plagg. Team sportia
erbjuder ett klädpaket som inte riktigt uppfyller våra önskemål vad det gäller kvalitén
& designe och färg, trycken ingår inte i offertpriset. JWE och DE kontakta Team
sportia gällande klädoffert för vidare diskussion. Kontakten gäller också nytt
sponsringsavtal .
12. Träningsdag. Träningsdag med tränarutbildning kommer att hållas lördagen den 10
november.
13. Ersättning. Ola Hansson ersätt för körning till ungdomsträningen, då det inte kom
några ungdomar. Avdrag kommer att göras på hans bingolotter.

14. Julhälsning. Den traditionella julhälsningen i smålänningen slopas och ersätts med
banderoller.
15. Nästa möte blir torsdagen den 15 november kl 18.00 där vi börjar med en trevlig
kväll för våra sponsorer.
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