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Styrelsemöte LK Gränslöst  
 
Sammanträdesdatum: 2019-08-28 
 
 
§1 Ordförande öppnar mötet  
 
Ordförande Jonatan Palm öppnar mötet.  
 
§2 Närvarande 
 
Jonatan Palm, Sven Petterson, Anita Olars och Jakob Olars.  
 
§3 Godkännande av dagordningen  
 
Dagordningen godkännes.  
 
§4 Föregående styrelsemöte  
 
Vi har ingenting att tillägga från föregående styrelseprotokoll.  
 
§5 Nya medlemmar   
 
Inga nya medlemmar sedan föregående styrelsemöte.  
 
§6 Ekonomisk rapport  
 
Sven rapporterar att det idag finns 25 897 kr på klubbens konto. Prispengarna från 
Vasakvartetten (10 000 kr) samt sponsorpengar från Ledaco (10 000 kr) har ännu inte kommit 
in på klubbens konto. Sven redogör för intäkter och utgifter i samband med våra tävlingar 
Semesterhalvmaran, Sommarmilen och Solruset 2019. Totalt gick tävlingarna med vinst 
motsvarande 12 289 kr.  
 
§7 Rapport från klubbens kommittéer  
 

Tävlingskommittén 
Tävlingskommittén har i nuläget ingenting att rapportera utöver det som nämns i den 
ekonomiska rapporten.  
 
Träningslägerkommittén 
Träningslägerkommitteen har ingenting att rapportera.  
 
PR-kommittén   
PR-kommittén har ingenting att rapportera. Det framkommer dock önskemål om att 
skriva en rapport från Vasakvartetten och Vasakvartetten som kan läggas upp på 
hemsidan. Jonatan tar ansvar för att detta blir gjort.  
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§8 Övriga frågor      
 

1) Prispengar från tävling (Vasakvartetten). Policy kring eventuella framtida prispengar.  
 

Vi diskuterar hur vi ska göra med de prispengar som inbringades i samband med 
vinsten i årets upplaga av Vasakvartetten (10 000 kr). Vi kommer överens om att 
klubben ska inkassera prissumman och att respektive deltagare (fyra stycken) sedan 
kan ansöka om resebidrag till klubben motsvarande 1 500 kr per deltagare. Klubben 
behåller således 40% (4000 kr) av de inbringade prispengarna.  
 
Vi beslutar att tills vidare ha som fortsatt policy att eventuella prispengar som generas 
av laginsatser (stafetter eller dylikt) kommer att tillfalla klubben och att styrelsen 
sedan, från fall till fall, tar beslut om hur stor andel av prispengarna som sedan 
tillfaller tävlande deltagare. Eventuella prispengar från individuella tävlingar tillfaller 
den tävlande i sin helhet. Om prispengarna för en individuell tävling av administrativa 
skäl eller dylikt behöver inkasseras av klubben kommer den tävlande senare att kunna 
ansöka om och få hela prissumman utbetalad i form av resebidrag eller liknande.  
           

2) Patriks önskan om att gå en löptränarutbildning 
 
En av våra medlemmar, Patrik Nilvér, har meddelat styrelsen att han önskar gå en 
löptränarkurs arrangerad av Svensk Friidrott i Göteborg 18-20 oktober 2019 och har 
ställt frågan om klubben kan tänka sig att sponsra honom ekonomiskt. Kursen kostar 
ca 3500 kr. Som motprestation har Patrik lovat att bl.a. styra upp fler gemensamma 
träningar i Örebro för klubbens deltagare.  
 
Vi i styrelsen ser mycket positivt på att Patrik vill gå denna kurs och beslutar om att 
sponsra honom med ett bidrag motsvarande 2000 kr.  

 
§9 Mötet avslutas och datum för nästa möte bestäms 
 
Mötet avslutas. Nästa möte bestämts till onsdagen den 23 oktober kl 20:00. 
 
 
 
 
 
 
 
Ordförande och för dagen också sekreterare  Justerare 
 
Jonatan Palm     Anita Olars 
   
 
 
 
 


