Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-08-30
Närvarande: Daniel Evaldsson, Jan-Willy Evaldsson, Torgny Biesert, Marina Klerestig, Jonas
Almarsson, Linda Persson, Niklas Lundh
1. Team Sportia Älmhult är inte nöjde med det samarbetsavtal som finns mellan klubben och
dem. Graals medlemmar handlar helt enkelt alldeles för lite av dem. Totalt under 2014 första
sex månader har klubbens medlemmar tillsammans inte handlar för mer än drygt 800
kronor, vilket är mycket dåligt. Styrelsen beslöt att erbjudan Team Sportia Älmhult ett
fortsatt samarbete, men istället använda ett provisionsbaserat system där vi erhåller 10% av
inköpssumman som sponsring. DE kontaktar TSÄ med erbjudandet.
Fotnot: Efter styrelsemötet men innan protokollet skrevs har TSÄ tackat nej till erbjudandet.
2. För att täcka upp för de stora kostnader som vi kommer ha på stugan de kommande åren
föreslår styrelsen att vi ska arrangera fler tävlingar, som ger relativt stora intäkter i
förhållande till arbetsinsatsen. Förslagen är att vi kör en tävling på crossbanan under hösten
och satsar på ett lopp på våren mellan Hallarydsloppet och Göteborgsvarvet. DE jobbar
vidare med frågan.
3. Vi saknar fortfarande en valberedning, vilket är alarmerande. Ett par förslag på kandidater
togs upp och Linda ansvarar för att dessa tillfrågas. Daniel tipsade också om att det finns bra
endagarsutbildningar via Smålandsidrotten för valberedningen.
4. Ari Turenen var och besökte oss i somras och vi diskuterade hur vi skulle gå vidare. Daniel
kontaktar honom för att boka in honom till ett kommande styrelsemöte för att diskutera hur
vi går vidare.
5. Strömsnässkolan har köpt en karta av oss. Styrelsen beslutade att fakturera skolan 1500
kronor för att de ska få använda den. Om skolan vill att vi reviderar kartan gör Daniel det
jobbet direkt med ett avtal med skolan.
6. Strömsborgsprojektet rullar vidare men vi är i styrelsen överens om att alternativet där
banorna ligger idag inte är ett bra alternativ eftersom det är för trångt och blir för dyrt. Vi
kommer istället att ställa frågan om inte grusplanen är ett bättre alternativ.
Fotnot: Dagen efter styrelsemötet träffade DE, JWE och TK kommunen och SIF som också är
positiva till att grusplanen används för detta ändamål.
7. Klädbeställning. Några medlemmar har uttryckt behov av att köpa in nya kläder. Vi lägger
upp en ny beställning på hemsidan. JA ansvarar för att beställningslista kommer upp.
8. Nästa möte beslutades att hållas den 9 oktober.

