
Klubbmöte i Skillingaryds FK den 4 oktober 2018 
 

14 medlemmar var närvarande  

§ 1 Mötets öppnade 
Karl-Göran Karlsson, mötesledare denna gång, öppnade klubbmötet. 

§ 2 Föregående protokoll och val av protokollsjusterare 
Föregående protokoll godkändes. Lars-Åke Claesson valdes till justerare av dagens 
protokoll. 

§ 3 Rapporter övriga 

Ingemar Elgemark berättade hur renoveringen fortskrider och vad som har gjorts. Det 
senaste som har gjorts är asfaltering och nu håller man på att måla klart stugan. Det som 
planeras att göras är bland annat altantak, elarbete, plåtarbete, sätta dit nya ytterdörrar 
samt cykelställ. Ingemar förklarade att man inte är pressade av ekonomin utan att det ser 
bra ut. Gällande likviditeten så ska vi kolla med distriktet om vi kan låna pengar för att 
betala kommande fakturor. Vi får inte pengar från Boverket förrän redovisningen är 
gjord.  

Då stugans ytterdörrar ska bytas kom frågan angående lås upp. Det finns olika 
alternativ, bland annat nycklar eller att använda ”taggar”. Peter Bergström och Bengt 
Bengtsson kollar upp vilket av alternativen som skulle passa samt vilken leverantör vi 
skulle kunna köpa detta från.   

§ 4 Rapporter sektioner 

§ 4 Friidrott  
Karl-Göran Karlsson rapporterade att klubbmästerskapet i terränglöpning avgjordes för 
två veckor sedan. Cirka 10-15 medlemmar var med.  
 
Vidare rapporterades det om att SFK hade några medlemmar som deltog i 
Lidingöloppet förra helgen.  

4b Skidor 
Erland och Lars-Åke Claesson rapporterade att de närvarade på Smålands Skidförbunds 
Årsmöte i Vrigstad för några veckor sedan. 
 
4c Orientering  
Per-Olof Persson rapporterade att Lars-Åke Claesson samt Ulrika Bornetun vunnit sina 
respektive klasser på Smålandsmästerskapet i orientering. Lars-Åke tävlade i H75 och 
Ulrika i D35.  

4d Cricket 
Det fanns inget att rapportera.  



 
4e Cykel 
Peter Bergström och Peter Egerhag rapporterade att tre medlemmar har deltagit i 
Västgötaloppet (8 mil) i Ulricehamn. Vidare informerade Peter om att klubben 
arrangerar ett kommunmästerskap i mountainbike nu på lördag den 6 oktober vid 
Trolleberget. Hittills är ett 20-tal personer anmälda.  
 
4f Veteraner 
Vincent Söderqvist rapporterade att veteranerna har startat upp höstterminen och 20-30 
herrar brukar vara med. Höstprogrammet innehåller bland annat besök på företag, 
föredrag på Grönelund och bingospel. Höstterminen avslutas med julbord, troligtvis på 
Hooks Herrgård.  
 
§ 5 Rapporter – Kommittéer 
5a Midsommarfest 
Ingemar Elgemark rapporterade att festen troligtvis kommer att ge ett netto på runt 
20000 kronor. Nästa år är det 70-års jubileum för midsommarfesten så troligtvis 
arrangeras festen nästa år igen. Ingemar kom med förslaget att söka pengar från 
Sparbanksstiftelsen Alfa till midsommarfesten då bland annat Waggerydsdagen har fått 
stöd från denna stiftelse. Vidare kan noteras att Swedbank inte sponsrade årets fest och 
att vi behöver kontakta dem för ett sponsoravtal.  

5b Ungdoms- och junior 
Det fanns inget att rapportera.  

5c Motion, kultur – hälsa 
Det rapporterades att tipspromenaden är igång för säsongen.   

5d Elit 
Erland Claesson berättade att elitkommittén ska ha ett möte framåt för att utvärdera 
säsongen.  
 
§ 6 Skrivelser 
Vi har fått en skrivelse från Tore A Jonassons stiftelse som delar ut stipendium till 
idrottsföreningar. Ingemar Elgemark har skrivit ett utkast till ansökan som lästes upp på 
mötet. Utkastet var mycket bra och ska endast kompletteras med ett fåtal punkter. 
Ingemar skickar sedan in ansökan. 

Klubben har fått ett brev från Leader Västra Småland om att det finns bidrag att söka till 
nya projekt.  

§ 7  
a. Ekonomi 
Eva-Marie har skickat en sammanställning av ekonomi och fondinnehavet. Mötet 
noterade att två fonder förfaller år 2019. Lotta kollar med Eva-Marie när de förfaller så 
att vi kan börja fundera på hur vi ska fortsätta placera dessa pengar.  



 
b. Sponsring 
Peter Bergström visade förslag på två olika mallar för sponsring, en för hela klubben 
och en anpassad till sektion eller kommitté. Mötet beslutade att styrelsen arbetar fram 
ett förslag på hur vi ska hantera sponsorfrågan. Ett förslag är att sätta ihop en 
sponsorgrupp som hanterar dessa frågor. En fråga som kom upp var också hur vi ska 
hantera sponsorpengar, ska det vara en uppdelning för varje sektion och kommitté eller 
ska det finnas en sponsorkassa för hela klubben? För att närma sig företag på andra sätt 
en rent sponsormässigt så finns ett förslag att hyra ut klubbstugan samt erbjuda 
aktiviteter för företag.  
 
§ 9 Nya ärenden 

a. Träd utmed klubbstugan  
Efter diskussion gällande björken som finns vid det nyanlagda cykelstället så röstade 
majoriteten av mötesdeltagarna att björken tas bort och att det ska planteras ett nytt träd. 
Vi ska be Fagerhults Plantskola komma och se över grönområdena och ge förslag på 
utformning. Vincent Söderqvist gav förslag på att se över lekområdet och kanske bygga 
exempelvis en lekbuss som finns på bland annat Bäckalyckan då det är mycket 
uppskattat hos barn. 

b. MTB-cykling i organiserad form på elljusspråret 
Peter Bergström framförde vid förra styrelsemötet en förfrågan från klubbmedlemmar 
om att använda elljusspåret för mountainbike ett par kvällar i veckan. Styrelsen gav 
Peter i uppdrag att ta fram ett förslag på hur detta skulle kunna lösas rent praktiskt. Peter 
har nu gjort ett förslag där cykling får ske på elljusspråret på tisdags- och 
torsdagskvällar. I förslaget finns även förhållningsregler för hur cyklister och 
gående/löpare ska agera gentemot varandra. Mötets diskuterade frågan och var eniga om 
att ha en testperiod framtill mars för att sedan utvärdera hur det har fungerat. Peter 
uppdaterar informationen och sätter upp den på olika ställen runt friluftsområdet.  

c. Ansökan särskilda bidrag från Kultur och fritid 
Ansökan gällande särskilda bidrag ska skickas in till kommunen senast den 31 oktober. 
Mötet kom fram till att skicka in ansökan om bidrag till en snöslunga samt ett nytt 
löpband. Lars-Åke och Erland Claesson samt Bengt Bengtsson kollar på vad ett nytt 
löpband kostar. Efter det skickar vi in en ansökan. 

d. Innestående bidrag hos Kultur och fritid 
Ingemar Elgemark berättade att enligt Göran Svensson så har klubben innestående 
pengar för tidigare beviljade bidrag hos kultur och fritid. Karl-Göran Karlsson mailar 
till Göran för att få fram vilka ansökningar det gäller.   
 
e. Förstöra spår 
Per-Olof Persson informerade att kommunen återställer 7,5 km spåren som har förstörts 
av skogsmaskiner. 



f. Försäkringar 
Sedan förra styrelsemötet så har Eva-Marie Ohlsson kollat upp försäkringar och 
klubben har en försäkring som täcker 680000 kronor för lösöre. Vi ställde frågan om 
detta räcker. Bengt Bengtsson kollar inventarielistan till att börja med. När vi ändå 
pratade försäkringar så meddelade Erland Claesson att skoterförsäkringen är väldigt dyr 
och frågan är om den ens behövs om då andra försäkringar vi har kanske täcker den. 
Mötet ber Eva-Marie att kolla upp detta.   

§ 10 Att göra för vaktmästaren 
Bengt har att göra i och med renoveringen. Han ska kolla hur belysningen utanför 
klubbstugan ska fungera samt se över att belysningen till elljusspåret fungerar. 

§ 11 Nästa möte 
Nästa möte är styrelsemötet den 1 november.  
 
§ 12 Mötets avslutande 
Karl-Göran Karlsson avslutade mötet. 
 
………………………………………..  ………………………………… 
Karl-Göran Karlsson, mötesordförande  Lotta Ryman, sekreterare 
 
 
……………………………………….. 

Lars-Åke Claesson, justerare av protokoll 
 


