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Styrelsemöte LK Gränslöst

Sammanträde: 2017-08-23

§1  Ordförande öppnade mötet

§2  Närvarande
Jakob Olars, Sven Pettersson, Stefan Olars, Patrik Nilvér, Anita Olars och Jonatan 

Palm.

§3  Dagordningen godkändes

§4  Föregående styrelsemöte
Inget att tillägga från förgående protokoll.

§5  Nya medlemmar
En ny medlem sedan senaste styrelsemötet.

§6  Våra tävlingar
Detta år gick tävlingarna med plus, mestadels tack vare fikaförsäljningen.

Resultat: Intäckter: 19 020 kr

Utgifter: 17 321 kr

Totalt: +1 699 kr

Insamling till Linns minne: 1 300 kr

Till kommande år får klubbens medlemmar gärna skänka priser till tävlingarna, 

vilket skulle bättra på resultat ännu mer. En enkät kommer att skickas ut till alla 

deltagare  för att få in synpunkter om hur vi kan bli bättre. Jonatan tar fram ett 

förslag till nästa styrelsemöte. Jonatan går även in som backup till Christian när det 

gäller att föra in information på klubbens hemsida så att det inte blir låst till en 

person. Detta för att tävlingsresultat och dylikt ska kunna presenteras så snart som 

möjligt. Nästa år höjs priset till Solruset från 30 kr till 50 kr, för att det inte ska 

behöva gå med förlust. 

§7  Firmatecknare och bank
Sven och Jakob fick fortsatt förtroende.

§8  Fjälläger
Få anmälningar till höstens fjälläger än så länge, men sista anmälningsdag har 

ännu inte varit.

§9 Vårläger
Eric Segelberg och Patrik Nilvér kollar på olika förslag till vårens träningsläger 

utomlands. Den 15:e september ska ett förslag vara klart som sedan den 18:e 

kommer att skickas ut till alla klubbens medlemmar. Bokning sker 23:e oktober. 
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§10 Årshjul
För att inom styrelsen underlätta ordningen i vem som gör vad och skapa struktur 

kommer ett dokument att läggas upp på internet listat vilka personer som har olika 

ansvarsområden.

§11 Vasastafetten
Eveline hade skrivit ihop några funderingar från laget i motionsklassen vilket 

presenterades. Till nästa år behöver vi en ansvarig för varje lag klubben ställer upp 

med i Vasastafetten, vilket inte hittades till laget i motionsklassen detta år. 

Förhoppningsvis kan årshjulet bidra till bättre struktur och om vi dessutom är ute i 

god tid så ska vi inte hamna i samma situation igen. Men vi är en ung förening så vi

lär och blir bättre för varje år. 

§12 Ekonomi
+25 992 kr på klubbens konto.

§13 Val av vice ordförande
Jonatan Palm valdes till vice ordförande.

§13 Övriga frågor

Medlemsmatrikel
För att skapa bättre ordning och för att underlätta då information ska skickas ut till 

klubbens medlemmar behövs en genomtänkt medlemsmatrikel. Stefan kollar vad 

det finns för alternativ.

.

§13 Mötet avslutades och datum för nästkommande möte bestämdes till den 17/10 kl 

20:00

Vid pennan Stefan Olars


