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Styrelsemöte LK Gränslöst  
 
Sammanträdesdatum: 2021-01-04  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 utan tillägg. 
 
§4  Föregående styrelsemöte  
 
 Inget tillägg till föregående protokoll från 2020-11-09.  
 
§5  Nya medlemmar  
 
 Sedan föregående styrelsemöte har det inte tillkommit några nya medlemmar i 
 klubben.  
 
§6  Ekonomisk rapport  
 
 Sven Pettersson meddelar att det för närvarande finns 46.870kr på klubbens konto.  
 
§7  Rapport från klubbens kommittéer  
 

Tävlingskommittén 
Haft möte och mycket glädjande var det två nya ansikten som gått med i gruppen. 
Alltid bra med nya personer som kan komma med nya idéer och förslag hur vi kan 
utveckla våra tävlingar. Nästa möte är den 20 januari. 
 
Träningslägerkommittén  
 
Svårt att i dagsläget kunna planera något. 
 
PR-kommittén   
 
Inget nytt för tillfället.  
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§8  Övriga frågor       
 

1) Ska höra om intresse finns för att beställa klubbkläder bland våra medlemmar och 
om det finns några produkter man saknar bland det nuvarande utbudet.  

 
2) Dags för årsmöte. Bestäms att det ska hållas den 20 februari kl 15:00. Med den 

rådande situation som är nu beslutas att årsmötet kommer att ske helt digitalt.  
 
§9  Vem gör vad till nästa möte 
  
 Kristoffer ska sammanställa enkätsvaren från virtuella loppen och lägga upp på 
 hemsidan. (kvar sedan förgående mötet) 
 
 Jakob tar kontakt med Christian och frågar om beställning av klubbkläder samt 
 om det skulle vara möjligt att utöka med fler produkter om medlemmar önskar 
 detta.  
 
 Anita tar kontakt med valberedningen inför årsmötet. Framför att en önskan finns 
 om fler kvinnor i styrelsen när nya poster ska väljas om. 
 
 Jonatan skickar ut kallelse till årsmöte samt förbereder årsmöteshandlingar. 
 
 Sven gör en sammanställning av ekonomin för det senaste räkenskapsåret och tar 
 kontakt med vår revisor inför årsmötet.  
 
 
§10  Mötet avslutas och datum/tid för nästa styrelsemöte bestäms 

 
Mötet avslutas. Nästa styrelsemöte planeras till den 10/2-2021 kl 20:00. 
 

  
…………………………………. …………………………………. 
    

 Jonatan Palm  Jakob Olars  
 Ordförande  Sekreterare  
  


