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Styrelsemöte LK Gränslöst  
 
Sammanträdesdatum: 2018-08-01 
 
 
§1 Ordförande öppnar mötet  
 
§2 Närvarande  
Jonatan Palm, Jakob Olars, Sven Pettersson, Patrik Nilvér, Anita Olars och Kristoffer Sjölin   
 
§3 Godkännande av dagordningen  
Dagordningen godkännes med tillägg av ett antal punkten under övriga frågor enligt nedan.   
 
§4 Föregående styrelsemöte 
Ordförande Jonatan Palm ger ett kort referat från årsmötet då en av styrelsemedlemmarna, 
Anita Olars, inte närvarade på detta.   
 
§5 Styrelseposter   
Jakob Olars utses till styrelsens vice ordförande och Kristoffer Sjölin till styrelsens 
sekreterare.  
 
§6 Nya medlemmar  
Sedan föregående styrelsemöte 2018-07-04 har klubben fått en ny medlem, en kille från 
Kalmar som sedan tidigare inte känner någon i klubben.  
 
§7 Våra tävlingar  
Tävlingsledare Sven Pettersson meddelar att han är mycket nöjd med årets arrangemang och 
att han tycker att allt har gått jättebra, både arrangörsmässigt, funktionärsmässigt och 
ekonomiskt. Arrangemanget har gett inkomster i form av anmälningsavgifter motsvarande       
23 220 kr. Utgifter för arrangemanget motsvarande 13 005 kr. Således genererade 
arrangemanget ett överskott på 10 215 kr. Detta är exklusive nummerlappar samt annonsering 
på Facebook och i löpkalendern på Spring.se vilka ännu inte har fakturerats. 1 170 kr har 
betalats ut till Annikas minnesfond. Serveringen har gett inkomster motsvarande 4 295 kr 
respektive utgifter motsvarande 3 270 kr och har således genererat ett överskott på 1 025 kr.    
 
Styrelsen diskuterar och bestämmer också vilka frågor som ska ingå i enkäten som inom kort 
kommer att skickas ut till dem som deltog i loppet.   
 
§8 GDPR  
Jakob Olars har skrivit samman information om GDPR som kommer att läggas upp på 
hemsidan inom kort. Merparten av informationen är saxad från idrottonline.se. Jakob kommer 
också att ansvara för att medlemsmsmatrikel på idrottonline.se kommer att uppdateras.  
 
§9 Höstläger i Örnsköldsvik  
Ett förslag finns framtaget av Stefan Olars. Jakob Olars lovar att kolla med Stefan om detta 
kan spikas. När så sker kommer en inbjudan med information att skickas ut via e-post till 
klubbens medlemmar.  
 
§10 Ekonomisk rapport 
På klubbens konto finns just nu ett överskott på 44 125 kr.  
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§11 Övriga frågor 
 

1) Vasastafetten 
Sven Pettersson har sedan tidigare anmält ett lag i motionsklassen. Lagledare för detta 
lag är Stefan Olars. Två av klubbens deltagare kommer också att delta i Halvvasan.     
 

2) Kommittéer  
I samband med årsmötet beslutade styrelsen att istället för att ha bl.a. ”våra tävlingar” 
och ”träningsläger” som stående punkter på dagordningen bilda ett antal motsvarande 
kommittéer som kommer att jobba självständigt inom respektive område. Anledningen 
till detta är dels att minska den mängd stoff som behöver avhandlas på varje 
styrelsemöte och dels att göra det lättare för klubbens medlemmar att vara delaktiga i 
olika verksamheter och aktiviteter utan att behöva vara delaktiga i styrelsens arbete. I 
varje kommitté kommer det att finnas en sammankallande person som bl.a. har till 
uppgift att rapportera kommitténs arbete till styrelsen. Kommittéerna kommer att ta 
många beslut på egen hand. Större och viktigare beslut kommer dock att fattas av 
styrelsen.  
 
Styrelsen beslutar att följande kommittéer kommer att bildas:  
     

Tävlingskommittén – Sammankallande är Sven Pettersson. Styrelsen beslutar 
redan nu att nästa års upplaga av Semesterhalvmaran/Sommarmilen/Solruset 
kommer att arrangeras den 13 juli 2019.  
 
Träningslägerkommittén – Sammankallande är Erik Segelberg (tillfrågad sedan 
tidigare).  
 
PR-kommittén – Sammankallande är Jonatan Palm. PR-kommitténs 
ansvarsområde innefattar bl.a. hemsidan, klädbeställningar, sponsring och 
annonseringar.  
 
Angående att ta upp en ny klädbeställning från Trimtex (om Webshoppen går att 
öppna) så har vi fått besked om att personalen på Trimtex har semester och att 
de inte är åter i tjänst förrän den 13 augusti. Styrelsen beslutar därför att klubben 
inte ska göra någon ny klädbeställning förrän till säsongsstarten 2019. Styrelsen 
beslutar vidare att klubben framöver ska ha två klädbeställningar per år, en i 
januari/februari och en i maj/juni. PR-kommittén ansvarar för att så kommer att 
ske. 
 
Angående sponsring får alla i styrelsen i uppgift att till nästa styrelsemöte 
fundera kring vad vi som klubb kan göra för att marknadsföra/motprestera vår 
sponsor Ledako (och eventuellt nya sponsorer) på ett bättre sätt. Styrelsens 
medlemmar får också i uppgift att fundera kring om klubben vill försöka få fler 
sponsorer och i så fall vilka. 

 
 
 
 
 



Styrelseprotokoll LK Gränslöst  2018-08-01 
  

3) Nya punkter på dagordningen 
Efter dagens styrelsemöte kommer dagordningen för framtida styrelsemöten att 
justeras och innefatta följande punkter:  
 

§1 Ordförande öppnar mötet  
§2 Närvarande   
§3 Godkännande av dagordningen  
§4 Föregående styrelsemöte  
§5 Nya medlemmar   
§6 Ekonomisk rapport  
§7 Rapport från klubbens kommittéer  
§8 Övriga frågor             
§9 Mötet avslutas och datum för nästa möte bestäms 

 
4) Nästa årsmöte 

Styrelsen beslutar att nästa årsmöte kommer att hållas mellan den 10 januari och den 5 
februari 2019. 

 
§12 Mötet avslutas och datum för nästa möte bestäms 
Datum för nästa styrelsemöte bestäms till onsdagen den 26 september kl 20:00.  
 
 
 
 
Ordförande och sekreterare för dagen  Justerare  
 
 
Jonatan Palm    Kristoffer Sjölin  
 


