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Styrelsemöte LK Gränslöst  
 
Sammanträdesdatum: 2021-02-10  Tid: 20:00 
 
 
 
§1  Ordförande öppnar mötet  
 
 Ordförande Jonatan Palm öppnar mötet.  
 
§2  Närvarande 
 
 Jonatan Palm, Anita Olas och Jakob Olars.  
 
§3  Godkännande av dagordningen  
 
 Dagordningen godkännes utan tillägg.  
 
§4  Föregående styrelsemöte  
 
 Inget tillägg till föregående protokoll från 2021-01-04.  
 
§5  Nya medlemmar   
 

Sedan föregående styrelsemöte har det inte tillkommit några nya medlemmar i klubben.  
 
§6  Ekonomisk rapport  
 

Sven Pettersson har inför dagens styrelsemöte meddelat att det för närvarande finns 
46.870 kr på klubbens konto.  

 
§7  Rapport från klubbens kommittéer  
 

Tävlingskommittén 
Hade nyligen möte (den 27/1), där Jonatan hade skapat ett överskådligt flödesschema 
som användes för att dela upp uppgifterna för våra tävlingar i sommar.  
 
Träningslägerkommittén  
Inget nytt för tillfället. 
 
PR-kommittén 
Inget nytt för tillfället. 
 

§8  Övriga frågor   
 
 Inga övriga frågor.     
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§9  Vem har gjort vad sedan föregående möte  
 
Sven har gjort en sammanställning av ekonomin för det senaste räkenskapsåret och tagit 
kontakt med vår revisor inför årsmötet.  

 
 Jakob har talat med Christian om att lägga upp ny beställning av klubbkläder samt att 
utöka med fler produkter, inväntar svar från enkät som ska skickas ut till våra 
medlemmar om eventuella önskemål på ny produkter. 
 
Anita har varit i kontakt med valberedningen inför årsmötet.  
 
Jonatan har skickat ut kallelse för årsmötet samt börjat skriva ihop en årsberättelse.  

 
§9    Vem gör vad till nästa möte  
 

Jakob tar kontakt med Daniel på Ledaco angående sponsring för året 2021. Ska även 
passa på att fråga om det skulle vara möjligt att få med dem i våra tävlingar i sommar så 
de får synas mer.  
 
Jonatan skickar ut enkät om önskemål på nya klubbprodukter via Trimtex samt 
fortsätter att knåpa på årsberättelsen. 

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

Mötet avslutas. Nästa styrelsemöte planeras efter att årsmötet hållits. 
 

 
 

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


