
Protokoll fört vid styrelsemöte för SK Graal 2014-03-31 

Närvarande: Daniel Evaldsson, Jan-Willy Evaldsson, Annika Hansen, Jonas Almarsson, Linda Persson, 
Torgny Biesert, Marina Klerestig samt Tomas Karlsson som representant för ungdomsträningen på 
punkt 1 till 3. 

1. Temavecka Friidrott 
UC Småland och Smålands Friidrottsförbund kommer arrangera en temavecka inom friidrott 
den 5-11 maj. Målsättningen är att få fler intresserade av friidrott. Vi har blivit erbjudna att 
arrangera något i Strömsnäsbruk. UC står för det mesta, vi behöver i princip bara hänga på. 
Tomas pratar med skolan om de är intresserade av en aktivitet och Daniel håller kontakten 
med UC-Småland. 

2. Idrottsskolan 
Vi är ansvariga för Idrottsskolan tre måndagar under vecka 21, 22 och 23. Aktiviteten håller 
på mellan 17-18. Tomas ansvarar för att ett program med ledare tas fram. 

3. Gräsklippare 
Vår gamla gräsklippare är i behov av pensionering och en ny behöver köpas in. Jan-Willy får 
10 000 kronor till sitt förfogande att hitta en ny och prisvärd gräsklippare som passar för våra 
behov. 

4. Kodlås till träningslokalen 
Marina har fixat ett kodlås och nya cylindrar till våra dörrar. Jan-Willy ansvarar för att låsen 
byts ut och att gamla nycklar samlas in och att medlemmarna informeras om hur de nya 
låssystemen fungerar. 

5. Sponsring 
Som vanligt är behovet av nya sponsorer alltid stor. En ny kontakt behöver tas med Ica Nära 
eftersom de bytt ägare sedan förra året. Jan-Willy kontaktar dem och kollar om de vill ha mer 
information om klubben och bokar i så fall in ett möte med dem som JWE och DE närvarar 
på. JWE ansvarar också för att skicka ut fakturor till våra redan befintliga sponsorer. 

6. Partytältet 
I somras försvann väggarna till vårt partytält. Vi är i behov av ett nytt tält senast till 
Festivalloppet. Vi beslutade att satsa lite mer pengar och köpa ett tält av lite bättre kvalitet. 
Alla i styrelsen håller ögonen öppna för bra erbjudanden. 

7. Strömsborgsprojektet 
Det har inte hänt så mycket sedan föregående möte, men Daniel håller kontakten med Uffen 
Rede och Tomas håller kontakten med SIF och kommunen. 

8. Annika lyfte frågan om medlemskap i Svenska Cykelförbundet för att kunna köra Cykelvasan 
för SK Graal. Daniel undersöker förutsättningarna till nästa möte. 

9. Vi har fått en förfrågan om att arrangera ett stadslopp i Ljungby i samband med 
Ljungbydagarna. Vi väljer att tacka nej till detta då vi dels inte tror på idén, men också för att 
vi arrangerar Festivalloppet veckan efter. 
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