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Styrelsemöte LK Gränslöst  
 
Sammanträdesdatum: 2021-06-08  Tid: 20:00 
 
 
 
§1  Ordförande öppnar mötet  
 
 Ordförande Jonatan Palm öppnar mötet.  
 
§2  Närvarande 
 
 Jonatan Palm, Jakob Olars, Sven Pettersson, Ulf Blixt.  
 
§3  Godkännande av dagordningen  
 
 Dagordningen godkännes utan tillägg.  
 
§4  Föregående styrelsemöte  
 
 Inget tillägg till föregående protokoll från 2021-02-10. 
 
§5  Nya medlemmar   
 
 Sedan föregående styrelsemöte har det tillkommit en ny medlem i klubben.  
 
§6  Ekonomisk rapport  
 
 Sven Pettersson meddelar att det för närvarande finns 51.120 kr på klubbens  
 konto.  
 
§7  Rapport från klubbens kommittéer  
 

Tävlingskommittén 
Vi har bestämt att arrangera våra fysiska lopp Semesterhalvmaran och Sommarmilen 
med hänsyn till de rådande allmänna rekommendationer för Covid-19. Då vi inte vet 
vad som kommer att gälla på tävlingsdagen så har vi både anpassat tävlingarna till de 
rekommendationer som gäller i dag men har även lagt upp en ”plan B” om 
restriktionerna som planerat dras tillbaka för att kunna ta in fler deltagare och publik. 
Det är i dagsläget 28st anmälda till våra två fysiska lopp. Planeringen är i full gång 
och vi ligger i god fas. Vi har även öppnat upp anmälan för våra två virtuella lopp 
Semesterhalvmaran och Sommarmilen Utan Gränser.  
 
Träningslägerkommittén  
Inget nytt för tillfället. Styrelsen beslutar att Ulf Blixt blir kontaktperson mellan 
träningslägerkommittén och styrelsen.  
 
 
PR-kommittén 
Vi har precis öppnat upp vår webshop hos Trimtex för beställning av klubbkläder.  
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§8  Övriga frågor   
 

1) Klubbkläder i lager: Det finns lite kläder sedan tidigare hos vår kassör Sven 
Pettersson.  

 
2) Rollfördelning i styrelsen: Vi går igenom de olika rollerna i styrelsen.  

 
§9  Vem har gjort vad sedan föregående möte  
 
 Jakob har inte fått något svar från Daniel om sponsring från Ledaco. 
 

 Jonatan har skickat ut enkät till klubbens medlemmar för att samla in önskemål om nya 
klubbprodukter via Trimtex och därefter uppdaterat kollektionen i vår webshop hos 
Trimtex med några nya plagg.   

 
§10    Vem gör vad till nästa möte  
 

Jakob tar ny 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.  

 
 Ulf stämmer av med Putte från träningslägerkommittén.  
 
 Sven kollar klädförrådet för klubbkläder och gör ev beställning i webshopen om 
 det behövs. 
 
§11  Mötet avslutas och datum/tid för nästa styrelsemöte bestäms 
 

Mötet avslutas. Nästa styrelsemöte planeras till den 4/8-2021 kl 20:00. 
 
 

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


