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Sammanträde: 2018-03-07

§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
3 nya medlemmar sedan senaste styrelsemötet. 

§6  Våra tävlingar
Vid efteranmälan till våra tävlingar bör det även finnas en rad på 
efteranmälningslappen för mailadress. Detta för att kunna skicka ut information och 
enkät till fler kommande år. Jonatan presenterade resultatet av 
enkätundersökningen från förra årets tävlingar. Överlag mycket beröm från 
deltagarna som var väldigt nöjda med arrangemanget. De flesta av deltagarna är 
återkommande vilket är glädjande, men vi vill nå fler. Trevligt att så många som 
20% av deltagarna hittat tävlingen trots att de inte var ifrån närområdet. Till detta år
gör vi en liten höjning av startavgiften för Sommarmilen samt Solruset. 
Sommarmilen kostar numera 120 kr i föranmälan och 150 kr i efteranmälan. För 
Solruset som gick back förra året ändras startavgiften till 50 kr. Vad som däremot 
inte ändras är att vi skänker 10kr/deltagare i Sommarmilen samt 
Semesterhalvmaran till välgörenhet. Detta år går pengarna till Annikas minnesfond 
(www.annikasminnesfond.se). Inbjudan till tävlingarna fixas och kommer läggas 
upp på hemsidan inom kort.

§7  Vårläger
Vi önskar både klubbmedlemmar och de som följer med från andra klubbar ett 
riktigt härligt träningsläger. 

§8  Ekonomisk rapport
+41 958 kr på kontot

§9 Övriga frågor
Uppdatering av hemsidan: 
Klubben tar tacksamt emot nyheter, bilder, tävlingsrapporter osv. från medlemmar 
till hemsidan och sociala medier. 
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Återanvändning av klubbkläder:
Om man av någon anledning inte önskar vara med i klubben och vill bli av med 
klubbkläder så kan klubben erbjuda 100 kr/plagg. Dessa kan sedan säljas till nya 
medlemmar till ett bättre pris än att köpa nytt. 

Humlestafetten:
Fortfarande behövs fler deltagare till stafettlaget i årets upplaga. Hör av dig om 
intresse finns.

Klubbkläder lager:
Klubben kommer köpa in ett litet lager klubbkläder för nya medlemmar som 
tillkommer efter denna beställningsomgång. 

§10 Nästa möte
Bestämdes till den 2018-04/04 kl 20:00.

§11 Mötet avslutades

Vid pennan Stefan Olars


