Protokoll fört vid styrelsemöte för SK Graal 2014-10-09
Närvarande: Daniel Evaldsson, Annika Hansen, Jonas Almarsson, Torgny Biesert, Marina Klerestig,
Niklas Lundh
1. Daniel inledde med att tacka styrelsen och övriga medlemmar för det stöd som visats från
föreningens sida efter Jan-Willy bortgång.
2. Genomgång av föregående protokoll.
a) Fler tävlingar för att dra in mer pengar till klubbens verksamhet. Vi beslöt att under 2015
försöka arrangera tre tävlingar. För att göra arrangemangen smidigare vill vi skapa
arrangemangsgrupper med egna ansvarsområden. Därför kallar vi till ett Föreningsmöte den
13 november där alla medlemmar som är intresserade av klubbens framtid bör komma.
b) Daniel kontaktar Ari Turunen på Smålands Friidrottsförbund för att diskutera hur vi jobbar
vidare med det projekt som finns för att få fler ledare till klubben.
c) Klädbeställningen avvaktar vi lite med då vi förhandlar med en ny klädleverantör med ett
större sponsorskontrakt knutit till affären.
3. Valberedning. Vi har fått klartecken från Håkan Nilsson och Niklas Fyhrlund som går in i
valberedningen tillsammans med Annette Larsen som sitter kvar sedan tidigare.
4. Som beskrevs i punkt 2 kommer vi att försöka arrangera tre tävlingar under 2015. I slutet av
april planerar vi ett traillopp med start och mål på elljusspåret och Graalstugan. Daniel
framförde önskemål om att uppkalla loppet efter Jan-Willys minne och avsätta inkomsterna
från första årets lopp till en minnesfond. Från fonden delas varje år ut ett pris till ”Årets
eldsjäl”. Styrelsen tycker förslaget är bra, och beslöt att göra enligt förslaget. Festivalloppet
arrangeras som vanligt i slutet av augusti och vi siktar också på att genomföra Strömsnäs
Cross Xtreme på motocrossbanan i slutet av oktober.
5. Daniel har redan tidigare flaggat för att han kommer att minska ner på sitt engagemang i
Graal, och kommer med största sannolikhet att avsäga sig samtliga uppdrag utom
ordförandeskapet på grund av familjeskäl.
6. Vi tog upp saker som Jan-Willy ansvarat för och som kräver en ganska snar lösning:
- Lotter/Julkalendrar: Tas upp på medlemsmötet.
- Nycklar: Anser styrelsen att stugkommittén bör ansvara för.
- Kod till träningslokalen samt administration runt det. Linda och Klas Persson tar på sig
ansvaret för detta.
- Slaghacken samt klippning av elljusspår, terrängbanan och Strömsnäsparken – vakant.
Behöver någon med tillgång till en 4-hjuling eller liknande.
- Uthyrning av tält: Även detta anser vi att stugkommittén bör ansvara för. Det nya tältet hyrs
ut för 1000:-/tillfälle. Ett tillfälle är max 3 dagar.
- Uthyrning av klubbstugan. Även detta bör vara stugkommitténs ansvar.
Stugkommittén bör utse en ansvarig kontaktperson för de ansvarsområden som tillkommit.

7. Daniel har fått in en offert från Länsförsäkringar på ny försäkring till klubbstugan. Den ger ett
totalt försäkringsvärde på 25 basbelopp, varav träningslokalen står för 20 och inventarier för
3 bb. Styrelsen undrade över om hur mycket större kostnaden skulle bli vid en högre
värdering. Daniel kolla upp detta.
Fotnot efter samtal med LF: 25 basbelopp är maximalt försäkringsbelopp för en
småföretagsförsäkring som det här räknas som. Går vi över det pratar vi helt andra summor.
Daniel har dessutom varit i kontakt med Folksam som inte ens anser det lönsamt att räkna på
en försäkring efter att de hört vad Länsförsäkringar tar. De gratulerar oss bara till en bra
försäkring.
8. Beslöt att följande personer ska ha tillgång till nyckel till Stugan respektive Förrådet:
Stugan
Förrådet
Daniel Evaldsson
Tomas Karlsson
Bernt Ericson
Lars Hansen
Annika Hansen
Stefan Häll
Linda Persson
Ansvarig för stuguthyrning
Ansvarig för tändning och släckning av elljusspåret
Övriga som behöver komma in i respektive byggnad får låna av någon av de ovanstående.
9. Beslöt att Daniel kallar till ett medlemsmöte den 13 november. DE kontaktar Festkommittén
för att ordna med fika.
10. Nästa styrelsemöte blir den 27 november.

Vid protokollet

Daniel Evaldsson

