
Protokoll styrelsemöte SK Graal 2013-03-21 
Närvarande: Daniel Evaldsson DE, Jan Willy Evaldsson JWE, Torgny Biesert  TB, 
Marina Klerestig MK, Tomas Karlsson TK 

Frånvarande: Annika Hansen  

1. Sponsors kommittén.  Niklas Fyhrlund(ensam deltagare i kommittén 
sedan Mattias hoppat av) var inbjuden att diskutera sin syn på arbetet.  
Tillsvidare jobbar Niklas på med att jaga sponsorer ensam men vill ha hjälp 
och stöd med den administrativa biten och även få info om vilka 
företag/personer som sponsrar idag .  Vi söker löpande efter en person som 
kan tillsättas i kommittén.   

2. Renovering.  Behov av renovering av våra byggnader diskuterades och en 
prioriteringslista togs fram. 
1. Väggen vid herrarnas omklädningsrum. 
2. Ommålning av byggnaderna. 
3. Takbeklädnad på garaget. 
JWE fick fria händer att planera och genomföra projekten.  

3. Idrottskola/träningsläger. Beslut togs på att idrottskolan ska 
innehålla i tur och ordning löpning TK, orientering JWE och friidrott TK. Alla 
aktiviteter vid Graalstugan.  TK rapporterade att träningslägret i 
Mellbystrand/Laholm är planerat och kommer att genomföras helgen 6-7 
april. Nytt för i år är att övernattning kommer att ske på Solstickans 
vandrarhem till en kostnad för klubben på 200kr/övernattning. (Hökagården 
är under renovering och kan ej nyttjas).   

4. Städschema. Då det varit diskussioner ang. städningen så beslutades det 
att JWE tar fram nya skyltar att sätta upp på dörrar ang. att sista person 
att lämna träningslokalen sopar av golven. Även ett nytt reviderat 
städschema ska tas fram, ansvarig JWE. 

5. Hemsidan. Hemsidans uppdatering om aktiviteter i klubben ska bli bättre. 
Beslut togs på att info ska in på anmälningssidan om att aktiva ska/får 
meddela info@skgraal.se efter tävlingar eller andra aktiviteter som sedan DE 
kan lägga upp som nyheter. Även tränarna ska pusha på ungdomarna att 
använda sig av möjligheten att rapportera efter sina tävlingar. Även info om 
anmälnings och klädregler ska in på anmälningssidan. DE ansvarar. 

6. Utvecklingsgruppen. Nya regler för utvecklingsgruppen 2013 är: betala 
500kr/år alt. köpa en Bingolott i veckan eller deltaga vid minst tre 



fjärdedelar av städ/klubbaktiviteter (t.ex. vårstädning, städschemat för 
träninglokalen, Riksmarchen, Festivalloppet innan och efter tävlingen). 
Definitionen ”Fria kläder” ändras till ”Fri jacka och linne de gånger klubben 
byter sponsorsloggor eller övergripande design.” 

7. Kläder. Klubbkläderna har kommit och beslut togs på att en permanent 
beställningslista ska finnas på hemsidan för framtida beställningar. Då kan vi 
beställa när vi fått minst 5 beställningar av ett plagg. 

8. Strömsborgsprojektet. Projektet löper på och i maj vill nämnden att vi 
kommer och diskutera framtiden. TK har varit i kontakt med SIF och ett 
möte med dem ska snarast planeras. TK meddelade att han vill ha hjälp att 
driva projektet och beslut togs att tillsvidare får styrelsen tillsammans driva 
projektet. 

9. Nästa möte.29 april kl.19,30. Graalstugan. 
 

Vid pennan Tomas Karlsson   Justeras Daniel Evaldsson 
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