
Styrelsemöte SK Graal 160817 

 

Närvarande: Mathias Aronsson , Ola Hanzon , Tomas Karlsson ,  Jonas 

Almarsson och Peter Helgesson. 

 

                     

1. Val av sekreterare: Peter Helgesson. 

2. Till klädansvarig utsågs Morgan Svensson. 

- Morgan ska få kontaktuppgifter till TrimTex. 

- Foton på begagnade kläder i Graal stugan finns. Ska läggas ut till 

försäljning på hemsidan. Pris 100:- för overall, 50:- för övriga 

kläder och 50:- för väska. 

- Lapp med foton och priser ska även finnas i Graal stugan samt en 

lista där ungdomsansvarig kan skriva upp om man tar något plagg 

till ungdomarna. 

- Begagnade kläder skulle kanske ligga i omklädningsrummet? 

- Be Morgan höra med TrimTex om man kan ta fram en ryggsäck i 

Graals färger. 

3. ICA i Strömsnäsbruk har ej svarat på frågan om sponsring. Peter 

skickar ett nytt mail till dom. 

4. En del gamla mötesprotokoll införda på hemsidan men senaste 

årsmötesprotokollet finns ännu inte. Eventuellt har Linda 

anteckningarna från årsmötet. 

5. Slaghackan ska förvaras i Graal-stugan efter nästa klippning av 

elljusspåret. 

6. Parken i Strömsnäsbruk ska röjas. Boris skulle försöka få till det före 

festivalloppet. 

7. Nya lampor till elljusspåret är ej kollat, gamla finns att använda. 

8. Städschema finns i omklädningsrummet och på hemsidan. 

9. Hannabadet 

- Hyrning av Hannabadet till vintern borde snart bokas. Kontrollera 

med Lars Hansen.  

- Kontrollera även vilken kostnad som gäller för oss som 

triathlonklubb där simning ingår i verksamheten. 

- Har även varit lite diskussion med MFK om att hyra Hannabadet 

tillsammans men vi tror att det kan bli för mycket folk då. 

Speciellt för de som vill simma. 

10. Vi har även möjlighet att hyra gymnastiksalen i Strömsnäsbruk för att 

ha lite aktiviteter över vintern. Styrka, hinderbana, innebandy etc. 



11. Städdag nu till hösten. Stefan och Leif får i uppdrag att sätta ihop 

något. Då bör även tavlan inne i omklädningsrummet sättas upp. 

12. Hemsidan 

- Styrelsens möten in i kalendern på hemsidan 

- Kontrollera om det går att få någon påminnelse på facebook om 

styrelsemöten och liknande. 

- Hur man blir medlem, var och vad man ska betala in på hemsidan. 

- Gästboken på hemsidan fungerar inte. Beslutades att plocka bort 

den. 

13. Festivalloppet 

- Annons i Smålänningen dyrt men vi tror att den avgiften ingår 

som sponsring. Ola kollar. 

- Ola köper gasflaska till grillen. 

- Tomas grupp kan bistå sekreteriatet vid behov. Kanske framförallt 

för att minska kö vid efteranmälan. 

- Tomas kollar med någon som kan dra elen. 

- Få lottade priser, behöver skaffa några fler. 

- Kontrollera att det är klart vem som sköter tidtagningen. 

- Lapp på omklädningsrummen med telefonnummer man kan ringa 

om det skulle vara låst. 

- Möte efter festivalloppet för att sammanställa ideer och 

synpunkter. 

- Maillista på samtliga som hjälper till under festivalloppet hade 

underlättat för tävlings ansvarige. 

14. Cross extreme 

- Inbjudan finns framme till festivalloppet 

- Samma grupper som på festivalloppet även om detta kräver öite 

mindre resurser. 

15. Trail loppet: 

- Diskussion om detta lopp ska genomföras till våren. 

- Diskussion om eventuell banändring för att få mindre grusväg. 

 

Nästa möte tisdag 6/9 18:00 i Graal stugan med Mattias som ordförande. 

 

 

 

 

Vid protokollet                                            Justeras 

Peter Helgesson                                            
 


