
Styrelseprotokoll LK Gränslöst  2020-09-07 
  

Styrelsemöte LK Gränslöst  
 
Sammanträdesdatum: 2020-09-07  Tid: 20:00 
 
 
§1  Ordförande öppnar mötet  
 
 Ordförande Jonatan Palm öppnar mötet.  
 
§2  Närvarande 
      
  Jonatan Palm, Jakob Olars, Sven Pettersson, Anita Olars 
 
§3  Godkännande av dagordningen  
  
 Dagordningen godkänns. 
 
§4  Föregående styrelsemöte  

 
 Förgående protokoll är utskickat innan dagens möte. Inga invändningar.  
 
§5  Nya medlemmar   
 
 En ny medlem sedan föregående styrelsemöte.  
 
§6  Ekonomisk rapport  

 
Vi har för tillfället 55.695 kr på klubbens konto. 

 
Det är fortfarande några som inte betalat årets medlemsavgift. Det kommer inte att 
skickas ut några fler påminnelser detta år säger Sven, detta p.g.a. Corona. Mail om 
inbetalning av medlemsavgift inför kommande år kommer att skickas ut i början av 
januari för att inbetalningarna ska komma på rätt räkenskapsår. 

 
Det blev 23.275 kr i intäkter för våra virtuella lopp och 11.180 kr i utgifter, alltså en 
vinst på 12.095 kr. Av dessa bestäms på dagens möte att 6500 kr ska skänkas till 
GoClimate. 

 
§7  Rapport från klubbens kommittéer  
 

Tävlingskommittén 
 
Det lovades i informationen till våra tävlingar att det skulle lottas ut fem startplatser 
till våra lopp nästa år samt priser från vår sponsor Ledaco. En slumpgenerator används 
under mötet för att bestämma vilka som vinner startplatserna. Vi avvaktar tills vidare 
med att lotta ut övriga priser då vi inte vet hur många priser Ledaco vill skänka. Detta 
kommer Jonatan att göra när Ledaco har meddelat hur många priser de kan bidra med 
samt meddela Ledaco vilka pristagarna är.   
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Jakob ska kolla upp om det är möjligt att komma med på friskvårdssidor så som t.ex. 
Wellnet (en förmedlare av tjänster inom friskvård) inför våra tävlingar nästa år så 
personer kan få tips om att använda sitt friskvårdsbidrag till att anmäla sig till något av 
våra lopp.  
 
Jonatan kommer att lägga upp information på hemsidan om hur mycket vi kommer att 
skänka till GoClimate samt skicka ut en deltagarenkätmed frågor om våra virtuella 
tävlingar till årets deltagare. Vi går under mötet igenom vilka frågor vi ska ha med i 
enkäten.  
 
Träningslägerkommittén  
 
Det talas om att vi ska försöka uppmuntra till fler läger i föreningen. Förslag att vi 
som förening eventuellt ska bidra ekonomisk för boende för att underlätta att 
genomföra dessa läger. Vi informerar de i träningslägerkommittén om detta.  
 
PR-kommittén   
 
Inget nytt för tillfället.  

 
§8  Övriga frågor       
 
 Inga övriga frågor. 
  
§9  Mötet avslutas och datum/tid för nästa styrelsemöte bestäms 
 

Mötet avslutas. Nästa styrelsemöte planeras till den 9/11 kl 20:00. 
 

 
 

 
 
 ………………………………….  ………………………………….
     
 Jonatan Palm   Jakob Olars  
 Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
 
  


