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§1  Ordförande öppnar mötet  
 
 Ordförande Jonatan Palm öppnar mötet.  
 
§2  Närvarande 
      
  Jonatan Palm, Jakob Olars, Sven Pettersson, Anita Olars, Kristoffer Sjölin 
 
§3  Godkännande av dagordningen  
  

Dagordningen godkänns med ett tillägg. Jonatan Palm föreslår att lägga till en stående 
punkt på dagordningen: ”Vem gör vad till nästa möte”. Detta i syfte att få en bättre 
översikt av och på ett lättare sätt kunna följa upp de uppgifter som ska utföras fram tills 
nästkommande möte.  
 
Styrelsen tar beslut om att lägga till nämnda punkt på dagordningen för dagens möte 
och för kommande styrelsemöten.  
 

§4  Föregående styrelsemöte  
 

 Inget tillägg till föregående protokoll från 2020-09-07. 
 
§5  Nya medlemmar   
 
 Sedan föregående styrelsemöte har det tillkommit 1 ny medlem i klubben. 
 
§6  Ekonomisk rapport  

 
Sven Pettersson meddelar att det för närvarande finns 46 870 kr på klubbens konto.  

 
§7  Rapport från klubbens kommittéer  
 

Tävlingskommittén 
 
Svaren från enkäten som skickades ut angående våra virtuella lopp gås igenom. 72 av 
deltagarna har svarat på frågorna och de flesta verkar ha uppskattat våra lopp. Vi tar 
med oss svaren inför kommande år och tävlingar för att göra dem ännu bättre.  
 
Deltagarna har fått sina medaljer och utlottningspriser.  
 
Jonatan tar på sig ansvaret som ny tävlingsledare för Semesterhalvmaran och 
Sommarmilen nu när Sven valt att kliva åt sidan efter flera exemplariska år med 
tävlingarna. Vi är tacksamma för allt du gjort och även tacksamma att Jonatan valt att 
axla detta ansvar. Vi får hjälpas åt och med stöd från Sven hoppas vi kunna fortsätta 
att driva tävlingarna i samma anda.  
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Jakob har fått svar från Wellnet angående att lägga ut våra tävlingar där till kommande 
säsong. Fått till svar att de tar 5% i provision vilket styrelsen tycker låter bra och är 
något som vi bör testa till nästa år. 
 
Träningslägerkommittén  
 
Svårt att i dagsläget kunna planera för något träningsläger mer än på hemmaplan p.g.a. 
rådande pandemi. 
 
PR-kommittén   
 
Inget nytt för tillfället.  

 
§8  Övriga frågor       
 
 Inga övriga frågor. 
 
§9  Vem gör vad till nästa möte 
  
 Kristoffer ska sammanställa enkätsvaren från de virtuella loppen och lägga upp på 
 hemsidan, samt kolla med friskvårdsföretag i Örebro vad de tar för att lägga upp 
 våra lopp. 
 
 Sven ska göra en "to do list" som hjälp för tävlingskommitténs planering av kommande 
 tävlingar. 
 
 Jonatan ska lägga upp en sammanställning av våra virtuella lopp på hemsidan, 
 samt sammankalla till möte för tävlingskommittén.  
 
§10  Mötet avslutas och datum/tid för nästa styrelsemöte bestäms 

 
Mötet avslutas. Nästa styrelsemöte planeras till 2021-01-04 kl 20:00. 

 
 
 

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


