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Styrelsemöte LK Gränslöst  
 
Sammanträdesdatum: 2020-02-05  Tid: 20:00 
 
 
§1  Ordförande öppnar mötet  
 
 Ordförande Jonatan Palm öppnar mötet.  
 
§2  Närvarande 
 
  Jonatan Palm, Stefan Olars, Sven Pettersson, Anita Olars.   
 
§3  Godkännande av dagordningen  
 
 Dagordningen godkännes efter tillägg av en punkt under övriga frågor.  
 
§4  Föregående styrelsemöte  
 

Vi kommer överens om att lägga in samtliga medlemmar i medlemsregistret på 
idrottonline.se då detta inte är gjort sedan tidigare. Jakob får i uppdrag att göra detta om 
någon månad när medlemsmatrikeln uppdaterats (efter det att påminnelse om 
inbetalning av medlemsavgift gått ut till klubbens medlemmar).   

 
§5  Nya medlemmar   
 

Sedan föregående styrelsemöte har vi fått sex nya medlemmar i klubben varav tre barn.  
 
§6  Ekonomisk rapport  
 

Sven Pettersson meddelar att det för närvarande finns 41.880 kr på klubbens konto.  
 
§7  Rapport från klubbens kommittéer  
 

Tävlingskommittén 
Tävlingsdatum för sommarens tävlingar gick att ändra och är nu spikat till lördagen 
den 18 juli. I övrigt inget nytt just nu. Möte i tävlingskommittén sker ikväll efter 
styrelsemötet.  
 
Träningslägerkommittén  
Inget nytt.  
 
PR-kommittén   
Klädbeställning är gjord. Arbete med att förbättra hemsidan för våra medlemmar 
kommer att fortsätta under våren.  
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§8  Övriga frågor       
 

1) Förberedelser inför årsmötet 
Jonatan skickar ut inbjudan till klubbens medlemmar och förbereder dagordning 
samt årsberättelse mm.   

 
2) Översikt av kommittéer 

Vi diskuterar kring att eventuellt utöka antalet kommittéer och lägga till bl.a. en 
stafettkommitté eller ”stafettsamordnargrupp”. En sådan stafettkommitté skulle 
ansvara för att se över vilka stafetter klubben ska delta i under året och rodda lite 
kring detta. Vi kommer överens om att kolla med Christian Olars, Stefan Olars och 
Patrik Nilvér angående denna idé, personer som redan tidigare har jobbat med dessa 
frågor.  

 
§9  Mötet avslutas och datum/tid för nästa styrelsemöte bestäms 
 

Mötet avslutas. Nästa styrelsemöte planeras till onsdagen den 25 mars kl 20:00.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ………………………………….  ………………………………….
     
 
 Jonatan Palm   Anita Olars  
 Ordförande   Protokolljusterare  
  


