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Styrelsemöte LK Gränslöst  
 
Sammanträdesdatum: 2021-12-16  Tid: 20:00 
 
 
§1  Ordförande öppnar mötet  
 
 Ordförande Jonatan Palm öppnar mötet.  
 
§2  Närvarande 
 
 Jonatan Palm, Sven Pettersson, Ulf Blixt, Anita Olars, Jakob Olars. 
 
§3  Godkännande av dagordningen  
 
 Dagordningen godkännes med några tillägg under övriga frågor.  
 
§4  Föregående styrelsemöte  
 
 Inget tillägg till föregående protokoll från 2021-10-21. 
 
§5 Vem har gjort vad sedan föregående möte  
 
 Jakob har på nytt försökt att få tag på Daniel på Ledaco angående sponsring men ej fått 
 något svar för om han vill sponsra LK Gränslöst för året 2022.  
 
 Jonatan har lagt upp protokoll på hemsidan.  
 
§6  Nya medlemmar   
 
 Ingen ny medlem sedan föregående styrelsemöte.  
 
§7  Ekonomisk rapport  
 
 Sven meddelar att det för närvarande finns 41.222 kr på klubbens konto. 
 
§8  Rapport från klubbens kommittéer  
 

Tävlingskommittén 
Inget nytt.  
 
Träningslägerkommittén  
Inget nytt. Sven meddelar att han gärna ”lånar ut” sitt sommartorp i Östergötland för 
en träningshelg våren/sommaren 2022.     
 
PR-kommittén 
Inget nytt.  
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§9  Övriga frågor   
 

1) Datum för årsmöte 2022. Vi beslutar att hålla årsmöte 2022 söndagen den 30 januari 
kl 15:00.  
 

2) Klubbens bankkonto. Fr.o.m. 2022-02-22 kommer klubbens bankkonto hos 
Handelsbanken att byta clearingnummer p.g.a. ett lokalt bankkontor läggs ner. 
Jonatan ordnar ser till att hemsidan uppdateras i samband med att detta sker.    

 
§10   Vem gör vad till nästa möte  
 

Jonatan fixar inbjudan till årsmötet samt gör sedvanliga förberedelser (ordnar med 
dagordning, verksamhetsberättelse mm).  

 
Sven fixar årsbokslut inför årsmötet och kontaktar Mathias Viktorsson för revision inför 
årsmötet.  

 
Jakob tar ny kontakt med Daniel på Ledaco för att efterhöra om han vill fortsätta att 
sponsra klubben för året 2022.  
 
Jakob uppdaterat medlemsregistret på idrottonline.se  
 
Anita tar kontakt med Stefan Olars (som utgör valberedning) inför årsmötet för 
sedvanliga förberedelser.   

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

Mötet avslutas. Nästa styrelsemöte planeras till den onsdag 16 februari 2022 kl 20:00. 
 
 

 
 
 ………………………………….    
   
 Jonatan Palm     
 Ordförande     
 


