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Styrelsemöte LK Gränslöst
Sammanträde:

2017-06-12

§1 Ordförande öppnade mötet.
§2 Närvarande
Jakob Olars, Sven Pettersson, Stefan Olars, Patrik Nilvér,
Jonatan Palm och Anita Olars.
§3 Dagordningen godkändes.
§4 Föregående styrelsemöte
Sven har tillsammans med Linns mamma tagit fram mer information gällande årets
insamling som kommer läggas upp tillsammans med övrig information om tävlingarna.
§5 Nya medlemmar
Hela 13 nya medlemmar har valt att gå med i klubben sedan senaste styrelsemötet,
vilket är oerhört glädjande.
§6 Årsmötet
LK Gränslöst årsmöte kommer liksom förra året att äga rum dagen efter våra tävlingar,
alltså den 23 juli. Tiden för årsmötet är kl 10:00 och på mötet kommer det bjudas på
något ätbart. Jakob skickar ut inbjudan för årsmötet till alla klubbens medlemmar.
§7 Anmälningsavgift stafetter
Styrelsen beslutade att klubben kommer att stå för anmälningsavgiften för alla
kommande löparstafetter, förutsatt att det är ett klubblag som deltar (LK Gränslöst).
Anmälan ska ske via Sven.
§8 Fjälläger
Efter vidare samtal så verkar stuga vid Ramundberget vara väldigt prisvärt. Stefan
kollar vidare på stugkostnad så att ett förslag sedan kan presenteras i samband med
intresseanmälan.
§9 Ekonomi
Just nu har klubben 22 567 kr på kontot.
§10 Våra tävlingar
Styrelsen beslutade att testa att annonsera via Facebook då det är något som når ut
till många. Christian Olars får mandat att fixa med detta. Sven presenterade en
informationstext som tagits fram för årets insamling. Jonatan kollar upp om det är
tillåtet att länka en SR-dokumentär som handlar om Linn från klubbens hemsida
gällande årets insamling. Jonatan ställer även upp som clown och håller i
uppvärmningen på Solruset. Speaker klar för årets tävlingar i form av Lars Dageryd.
Nästan alla funktionärer är ordnade så om klubbens medlemmar önskar delta så finns
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det utrymme för det, givetvis behöver man då inte betala någon anmälningsavgift.
Jonatan har hittat en bra app som går att använda vid tidtagning av loppen.

§11 Övriga frågor
Då många nya medlemmar tillkommit i klubben är det dags för nya beställningar av
klubbkläder från både Trimtex och Craft. Jakob hör med Christian Olars som har hand
om detta.
En sammanställning från klubbens träningsläger utomlands presenterades av Patrik.
Finns bifogad med styrelseprotokollet för den som är intresserad att läsa.
Jonatan kollar upp om det finns stugor att hyra till Vasastafetten då vi troligtvis blir fler
detta år.
Jonatan skriver ihop en årsberättelse.

§12 Mötet avslutades och nästkommande möte bestämdes till 4/7- 2017.
Vid pennan Stefan Olars

