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Styrelsemöte LK Gränslöst  
 
Sammanträdesdatum: 2018-09-26 
 
 
§1 Ordförande öppnar mötet  
 
§2 Närvarande 
 
Jonatan Palm, Kristoffer Sjölin Anita Olars, Jakob Olars, Sven Pettersson, Patrik Nilvér  
 
§3 Godkännande av dagordningen  
 
Styrelsen godkänner dagordningen.  
 
§4 Föregående styrelsemöte  
 
GDPR-information finns läsbart på hemsidan. På träningslägret i Örnsköldsvik 15-16 
september deltog fyra deltagare.  
 
§5 Nya medlemmar   
 
Sven rapporterar att vi fått två nya medlemmar till klubben. Sven informerar om att nya 
medlemmar efter oktober i år inte behöver betala medlemsavgift för 2018, utan enbart för 
nästkommande år. 
 
§6 Ekonomisk rapport  
Sven rapporterar att klubben konto har ett överskott på 34 156 kr. Klubben har köpt in ett litet 
lager med klubbkläder som nya medlemmar kan handla från. Vi har fått en faktura från EFK 
motsvarande 500 kr, som avgift för att vi använde området och faciliteter vid Torp under våra 
tävlingar den 14 juli. 
 
 
§7 Rapport från klubbens kommittéer  
 

Tävlingskommittén 
Vi beslutar om att Semesterhalvmaran/Sommarmilen/Solruset 2019 ska äga rum 
lördagen den 13 juli. Reservdag lördagen den 20 juli.   

 
Jonatan redovisar svaren på enkäten från 2018. Av 94 utskickade enkäter har det 
inkommit kommit 67 svar vilket känns väldigt positivt. Vi har sammanfattningsvis fått 
mycket god kritik om våra tävlingar samt en hel del tips på/önskemål om vad vi kan 
förbättra inför nästkommande år. Noterbart att väldigt få av de som deltog vid årets 
tävlingar hittat information om tävlingarna via anslagstavlor i Örebro respektive den 
annons vi hade på Facebook. Däremot har annonseringen i olika löpkalendrar varit 
effektiv. Inför 2019 års tävlingar vill vi anmäla vår tävling till fler löparkalendar. 
Jonatan kommer att sammanställa resultatet för att ha som underlag inför planeringen 
inför nästa års tävlingar. 
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Träningslägerkommittén  
Patrik och Erik jobbar vidare med ett förslag. Läger kommer att äga rum den 12-19 
april 2019 (fredag till fredag). Vi ska höra med bl.a. IF Start och Edsbyn IF om det 
finns intresse hos deras klubbmedlemmar att delta på träningslägret. Det kommer att 
presenteras ett färdigt förslag under oktober. 

 
PR-kommittén   
Jonatan, Kristoffer och Chistian är just nu de drivande inom PR-kommittén. Vi 
kommer att lägga in information på hemsidan om att vi anordnar träningsläger (höst 
och vår) så att det kommer att synas på ett tydligare sätt. Kristoffer tar på sig att skriva 
en rapport från årets träningsläger på Torremolinos som vi kan lägga upp på hemsidan. 

 
Gällande sponoser så går klubbens sponsoravtal med Ledaco går ut 2018. Jonatan 
kontaktar Daniel Lennartsson angående hur han tänker inför framtiden och om Ledaco 
vill fortsätta sponsra klubben. Har Daniel några ytterligare idéer om hur han vill 
synas/hur han vill att LK Gränslöst ska motprestera honom som sponsor (t.ex. i 
samband med våra tävlingar. Ha med oss beachflaggor när vi tävlar. Större logga på 
kläder? Ytterliga göra synligt på FB, Messenger, Instagram. Hashtagga LK Gränslöst 
och Ledaco när vi lägger upp tävlingsbilder, tävlingsrapporter. 
 
Maila våra medlemmar om de kan värva sponsorer. Fundera över vilka företag som 
kan vilja sponsra oss utifrån klubbens idéer. 
 

 
§8 Övriga frågor             
 

1) Hur får vi ut medlemsinformation? Vad har bäst täckning? Hur kan vi ta reda på vilka 
som läser vår information? 

 
2) Årsmöte 2019. Vi beslutar att nästa årsmöte ska hållas den 30 januari, kl 19:00 hos 

Sven I Nalavi och via Skype. Vi ska ha höras av senast 30 dec för att stämma av vad 
som behöver göras inför mötet. 

 
§9 Mötet avslutas och datum för nästa möte bestäms 
 
Nästa styrelsemöte planeras till onsdagen den 21 november kl 20.00. 
 
 
 
 
Sekreterare     Ordförande  
 
 
Kristoffer Sjölin   Jonatan Palm  
 


