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Styrelsemöte LK Gränslöst  
 
Sammanträdesdatum: 2022-09-08  Tid: 20:00 
 
 
§1  Ordförande öppnar mötet  
 Ordförande Jonatan Palm öppnar mötet.  
  
§2  Närvarande 
      Jonatan Palm, Jakob Olars, Anita Olars, Sven Petterson, Ulf Blixt, Åsa Hammar  
 
§3  Godkännande av dagordningen  
 Dagordningen godkänns utan tillägg.  
  
§4  Föregående styrelsemöte  
 Inget tillägg till föregående protokoll från 2022-05-18.  
  
 Däremot kom önskan om att få protokoll utskickat tidigare än bara någon dag innan 
 nästa styrelsemöte. Bestäms att protokollet ska skickas ut på en gång framöver så får 
 var och en i styrelsen ta ansvar att se till att läsa innan nästa möte. 
 
§5 Vem har gjort vad sedan föregående möte 

Samtliga styrelsemedlemmar har läst på gällande att vaccinera klubben mot doping 
inför dagens möte.  

 
§6  Nya medlemmar   
 Sedan föregående styrelsemöte har det tillkommit två nya medlemmar i klubben.  
 
§7  Ekonomisk rapport  
 Klubbens kassör Sven Pettersson meddelar att det för närvarande finns 39 954 kr på 
 klubbens konto.  

  
§8  Rapport från klubbens kommittéer  
 

Tävlingskommittén 
Årets tävlingar var lyckade. Vi gick på plus ekonomiskt vilket vi är väldigt nöjda med. 
Det ska skickas ut en enkät till årets deltagare för att se vad vi kan göra bättre inför 
kommande år.  

 
Träningslägerkommittén  
Vi har haft en träningsdag i Sven Petterssons stuga i Godegård den 27/8. Det blev en 
väldigt uppskattad dag där 18 personer deltog (både från LK Gränslöst, men också 
från andra föreningar). För övrigt har inga träningsläger genomförts i föreningen regi.  
 
Stafettkommittén 
Under dagens möte har vi diskuterat vidare kring uppstartandet av en stafettkommitté 
vars syfte ska vara att göra det lättare för föreningen att kunna satsa på och samordna 
planeringen inför kommande stafettdeltagande, t.ex. deltagande i Vasastafetten. Jakob 
Olars samt Ulf Blixt anmäler sitt intresse från styrelsen till att delta i denna kommitté. 
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§9  Övriga frågor       
1) Vaccinera klubben mot doping.  

 
Det bestäms att vi ska genomföra detta i föreningen men att göra det så enkelt 
som möjligt.  

 
§10  Vem gör vad till nästa möte 
 Jonatan förbereder ett utkast till en handlingsplan för att vaccinera klubben mot doping  
 som vi  sedan tillsammans går igenom och redigerar i samband med nästa styrelsemöte. 
 

Jakob och Ulf funderar och hör sig för om det finns fler som är intresserade att vara med 
i stafettkommittén. 

 
§11  Mötet avslutas och datum/tid för nästa möte bestäms 
 Mötet avslutas. Nästa styrelsemöte planeras till onsdagen den 9 november 2022 kl. 
 20:00.  


