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Styrelsemöte LK Gränslöst  
 
Sammanträdesdatum: 2022-05-18  Tid: 20:00 
 
 
§1  Ordförande öppnar mötet  
  Ordförande Jonatan Palm öppnar mötet  
 
§2  Närvarande 
 Jonatan Palm, Jakob Olars, Ulf Blixt, Åsa Hammar  
      
§3  Godkännande av dagordningen  
 Dagordningen godkänns utan tillägg.  
  
§4  Föregående styrelsemöte  
 Inget tillägg till föregående protokoll från 2022-04-06.  
 
§5 Vem har gjort vad sedan föregående möte 
 Samtliga styrelsemedlemmar har läst igenom handlingsplanen för att vaccinera klubben 
 mot doping  
 
§6  Nya medlemmar   
 Sedan föregående styrelsemöte har det inte tillkommit någon ny medlem i klubben.  
 
§7  Ekonomisk rapport  
 Klubbens kassör Sven Pettersson meddelar att det för närvarande finns 43 384 kr på 
 klubbens konto.  

  
§8  Rapport från klubbens kommittéer  
 

Tävlingskommittén 
Planeringen är i full gång och det går nu att anmäla sig till loppen som ligger uppe på 
vår hemsida. Loppen är tidigarelagda en vecka till den 9 juli i stället för 16 juli som 
det var sagt från början. Några medlemmar i klubben kommer att delta i Parkrun 
Örebro för att bl.a. göra reklam för våra lopp. Tävlingskommittén har diskuterat om att 
ha ett liveband på tävlingsområdet under tävlingsdagen. Sven har hört sig för och vi 
har fått erbjudande om ett band för max 4000kr vilket vi i styrelsen godkänner att 
tävlingskommittén får diskutera vidare om.  

 
Träningslägerkommittén  
Inget nytt från senaste mötet mer än att det har startats upp en diskussionsgrupp i 
Facebook för träningsläger. Sven har föreslagit att ha en träningsdag i sin 
sommarstuga i Godegård precis som förra året. Ej spikat datum ännu.  

 
§9  Övriga frågor       

1) Att vaccinera klubben mot doping.  
 
Vi går igenom detta vid nästa möte då förhoppningsvis fler från styrelsen kan delta.  
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§10  Vem gör vad till nästa möte 
 Samtliga styrelsemedlemmar läser igenom handlingsplanen för vaccinera klubben 
 mot doping strax innan nästa möte så det kan gås igenom då. 
 
 Jonatan hör sig för om intresse att vara med i stafettkommittén.  
   
§11  Mötet avslutas och datum/tid för nästa möte bestäms 
 Mötet avslutas. Nästa styrelsemöte planeras till onsdagen den 17 augusti 2022 kl 20:00. 
  
 
 

 
 


