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LK Gränslöst årsmöte 2021 
 
 
 
Datum:   Lördagen den 20 februari  
Tid:   15:00 
Plats:   Virtuellt via Skype 
 
Närvarande:  Jonatan Palm, Jakob Olars, Frida Olars, Patrik Nilvér, Sven Pettersson, 

Thomas Stenius, Isak Stenius, Tommy Persson, Anita Olars, Per-Olov Olars, 
Ulf Blixt, Alfred Blixt, Åsa Hammar, Tomas Hammar, Therese Milton, Stefan 
Olars, Eveline Olars, Laila Olars, Noah Olars. 

 
 

Dagordning 
 
§1 Årsmötets öppnande 
 
 Mötet öppnas av klubbens ordförande Jonatan Palm. 
   
§2 Val av ordförande för årsmötet  
 
 Föreningens ordförande Jonatan Palm väljs till ordförande för årsmötet. 

   
§3 Val av sekreterare för årsmötet 
 
 Jakob Olars väljs till sekreterare för årsmötet. 

  
§4 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare 
 
 Sven Pettersson och Tomas Hammar väljs till protokolljusterare/rösträknare för årsmötet.  
 
§5 Årsmötets behöriga utlysande  
 
 Årsmötet har blivit utlyst i tid till samtliga medlemmar via mail. 
 
§6 Fastställande av dagordning 
 
 Dagordningen för årsmötet godkänns. 
   
§7 Fastställande av röstlängd  
 
 15 medlemmar med rösträtt är med på årsmötet. 
 
§8 Styrelsens verksamhetsberättelse  
 
 Jonatan Palm redogör för styrelsens verksamhetsberättelse [Bilaga #1]. 
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§9 Styrelsens ekonomiska redovisning 
 

Klubbens kassör Sven Pettersson går igenom 2020 års ekonomiska redovisning och redogör 
för 2020 års årsbokslut [Bilaga #2]. 

 
§10 Revisorernas berättelse 
 
 Klubbens revisor Mathias Viktorsson har granskat föreningens årsbokslut utan några 
 invändningar [Bilaga#3].  
 
§11 Styrelsens ansvarsfrihet  
 
 Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året 2020. 
  
§12  Behandling av inkomna motioner från medlemmar och propositioner från styrelsen 
 
 Inga inkomna motioner eller propositioner till detta årsmöte.  
 
§13  Medlemsavgift  
 

Årsmötet beslutar att medlemsavgiften ska förbli densamma som tidigare (150 kr för enskild 
medlem och 200 kr för familjemedlemskap).  

 
§14 Verksamhetsplan 
 
 I verksamhetsplanerna från de två förgående årsmötena fastställdes fem punkter för 
 klubbens målsättning: 
 
  (1) Att marknadsföra våra lopp bättre. 
  (2) Att anordna träningsläger. 
  (3) Att utveckla vår hemsida www.lkgranslost.se. 
  (4) Att synas mer på sociala medier. 
  (5) Att delta i fler stafetter. 
 

Årsmötet beslutar att dessa fem punkter fortsatt är något vi som förening vill jobba vidare 
med under 2021. Årsmötet beslutar också att det ska läggas till ytterligare en punkt till ovan 
nämnda för klubbens målsättning under 2021, nämligen:  
 

  (6) Att etablera och utveckla redan befintliga träningsgrupper i landet.  
 

Deltagarna på mötet tillfrågas även vilka av ovan nämnda punkter de anser är de viktigaste 
målsättningarna för dem. Då framkommer att de viktigaste målsättningarna för årsmötets 
deltagare är punkt (2) träningsläger och punkt (6) träningsgrupper i syfte att öka 
gemenskapen i föreningen.  

 
§15 Val av styrelseposter samt valberedning 
 

Flera av klubbens förtroendevalda poster löper ut i samband med dagens årsmöte. Dessa 
poster har ersatts inför kommande räkenskapsår. Här nedan följer en sammanställning över 
förändringar av styrelseposter samt valberedning efter beslut vid dagens årsmöte:  
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Styrelseledamöter (väljs på två år växelvis för att uppehålla kontinuitet): 
• Ordförande Jonatan Palm väljs om på två år. 
• Jakob Olars väljs om som styrelseledamot på två år. 
• Kristoffer Sjölin avslutar sitt uppdrag som styrelseledamot. 
• Ulf Blixt väljs in som ny styrelseledamot på två år. 

 
Efter dagens årsmöte ser LK Gränslöst styrelse ut på följande sätt:  

• Jonatan Palm (ordförande) – två år kvar  
• Sven Pettersson (kassör) – ett år kvar  
• Anita Olars – ett år kvar  
• Jakob Olars – två år kvar  
• Ulf Blixt – två år kvar  

  
 Valberedning väljs på ett eller (helst) två år:  

• Stefan Olars har tillfrågats och kommer att utgöra valberedning under året 2021 
fram till nästa årsmöte. 

 
§16  Val av revisorer  
 

Mathias Wiktorsson har tillfrågats och kommer att fortsatt att agera revisor för klubben 
under året 2021 fram till nästa årsmöte. 

 
§17 Övriga ärenden 
 
 Inga övriga ärenden. 
  
§18 Årsmötets avslutande 
 
 Mötet avslutas av ordförande Jonatan Palm. 
 
 
 
       
         …………………………………  ………………………………… 

 
         Jonatan Palm   Jakob Olars 
 Ordförande   Sekreterare  
 
 
 
 
 …………………………………  ………………………………… 
  
 Sven Pettersson   Tomas Hammar  
 Protokolljusterare   Protokolljusterare  
 
 
 


