Styrelsemöte hos Daniel 25/8 2013
Närvarande: Henrik, Fredrik, Thomas, Ulrika, Daniel och Lisa
1. Mötet öppnades av Thomas.
2. Godkännande av dagordning.
3. Procedur för protokoll från styrelsemöte: renskrivet protokoll mailas till samtliga
styrelsemedlemmar som svarar med ev. synpunkter. Korrigerat protokoll mailas till
Fredrik för justering och uppläggning på hemsida.
4. Thomas kollar upp datum då SISU skulle kunna komma och hålla i en grundläggande
kurs för styrelsemedlemmar. Ev. i samband med vår dag på Kynnefjäll Natur.
5. Ekonomisk rapport för klubben: 17.000 kr på SEB och 37.000 på Sparbanken
Postgirot är avslutat.
6. Summering av Kaprifoljoggen 2013
 Inkomster: 9/7 2630:- 16/7 3140:- 23/7 2760:- 30/7 2730:Sammanlagt 12.260:Utgifter: ca: 4000:


Det som fungerat bra i år: bra snitslad bana, många funktionärer, medalj till
barnen på 1 km. Sista Kaprifoljoggen startade barnen 1 min. tidigare och det
gick väldigt smidigt.
Att tänka på till nästa år: Ansvarig för respektive Kaprifoljogg ordnar med
funktionärer och vilka roller de har, ser till att det finns kex och saft.
Lottning av pris tar vi på startnummer. Vi hör oss för med lokala sponsorer
ang. pris till detta.
Vi försöker att sälja korv och bröd med en ansvarig för detta varje gång.
Thomas hör med kommunen ang. röjning och breddning runt startområdet och
även en makeover av skjulet.
Ulrika hör med skyltmakarna ang. ”flaggor” med IK Granit logga.

7. Ingen inbjudan till Luciamarathon har gått ut. Detta bör ske ganska snart. Inbjudan går
till alla som har deltagit sedan år 2009. Loppet ligger dock ute på Jogg. Ulrica kollar
priser angående annonsering i Havsbandet och Bohusläningen.
Genom att belysa att vi har flera olika distanser i tävlingen hoppas vi kunna locka flera
deltagare. Vi kanske även kan ha en promenadklass.
Thomas checkar av med Reima om pris för tidtagningen.
8. Tävlingar 2014:





Ett känt företag planerar att anordna en 3 dagars tävling längs kuststräckan
Strömstad-Lysekil och vill ha hjälp av lokala klubbar med bansträckningen. Finns
intresse i klubben för detta?
Terrängmarathon i början av sommaren. Henrik kan tänka sig rollen som
tävlingsledare tillsammans med en tävlingsgrupp. Vi räknar med att det behövs ca
30 funktionärer. Klasser: Marathon, halvmarathon och kvartsmarathon.
Vi har som vanligt Klubbmästerskap och Kaprifoljoggen.
Inget Granitlopp.



Luciamarathon utvärderar vi efter årets lopp och ser om det är värt att anordna
nästa år också. Vi söker sanktion för loppet ändå.

9. Vi tar upp frågan om klubben skall arrangera tipspromenader på nästa möte.
10. För att klubbmedlemmar ska kunna ställa upp i tävlingsklasser i thriathontävlingar
behöver klubben listas för thriathlon. Daniel kollar upp vad detta kostar.
11. Vi beslutade att träningsgruppen ska få en budget på 6000 kr/år.
Träningsgruppen utgörs av Henrik och Micke.
Henrik håller i barnträningarna på onsdagar.
Onsdagar i november och december kör vi inomhusträning i Bovall.
12. Övriga frågor:






Gert och Kristoffer tillfrågas om det vill ingå i valberedningen.
Medlemsregistret är uppdataerat och avstämt.
Gå igenom och uppdatera stadgarna, t ex ang. triathlon.
Träningsläger på Kynnefjäll Natur med gemensam träning och medlemsmöte.
Föreningsinformation och kanske någon föreläsning.
Förslagsvis i slutet av oktober. Preliminärt 26/10
Avvaktar med ny tidtagningsutrustning.

13. Nästa möte hålls hos Henrik söndag 6/10
Protokollet skrivet av Lisa Karlsson

