
Styrelsemöte SK Graal 170111 

 

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

Almarsson , Petra Almarsson , Leif Axelsson och Peter Helgesson. 

 

                     

1. Val av sekreterare: Peter Helgesson. 

 

2. Genomgång av valberedningens förslag inför årsmötet. Inga 

synpunkter från styrelsen. 

 

3. Elen i träningslokalen är kontrollerad och fixad. Vi testar så här ett 

tag och förhoppningsvis ska det fungera nu. 

Säkringar bör ej bytas utan att strömmen bryts. En lapp om detta 

borde sättas upp på lämpligt ställe. 

 

4. Ryggsäckar som klubbväska. Jonas har kollat med Team Sportia och 

de har ryggsäckar på 55 och 42 liter som ska vara vattentäta. Frågan 

som kvarstår är om man kan trycka på dom. Jonas kollar vidare med 

Team Sportia nu efter julhelgerna. 

 

5. Årsmötet 2:e februari.  

Fått in de flesta verksamhetsberättelserna. Dessa skrivs ut och läggs 

ut på borden vid årsmötet. 

Peter skriver styrelsens verksamhetsberättelse samt dagordning för 

årsmötet. Jonas letar upp gamla verksamhetsberättelse och 

dagordning och skickar till Peter. 

Priser som ska delas ut är: 

- Träningspriser, ungdom 6 st 

- Årets kamrat, ungdom 

- Årets prestation, ungdom 

- Årets ungdomslöpare 

- Årets seniorlöpare 

- Eventuellt Oves minne. Detta pris ska uppfylla vissa kriterier och 

kan inte fås av samma person mer än 1 gång. Finns en fond till 

detta och det delas ut 500 kr till pristagaren. 

 

 

 

 



6. Strömsborgsprojektet. 

Vi har fått papper från kommunen angående att söka bidrag från 

arvsfonden. Kommunen kommer tills största del att skriva ansökan 

men kan själva inte söka bidrag utan det måste SK Graal göra.  

Det vi nu behöver ta fram är: 

- Föreningens stadgar 

- Föreningens årsredovisning 

- Protokoll utdrag som visar styrelsens sammansättning och 

firmatecknare. 

- Kommunen vill att vi skriver lite om våra tankar kring idrotter 

man kan starta på Strömsborg. 

 

7. Nuvarande ordförande enligt det rullande schemat är Annika. 

 

 

 

Vid protokollet                                            Justeras 

Peter Helgesson                                            
 


