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Årsmöte 2016 LK Gränslöst 
 
 
 
 
Sammanträde: 24 juli 2016, kl.10, Nalavi Fjugesta. 
 
Närvarande: Sven Pettersson, Irene Pettersson, Per-Olov Olars, Anita Olars, 

Jonatan Palm, Eric Segelberg, Maria Segelberg, Patrik Nilvér, 
Elin Nilvér, Jakob Olars, Christian Olars, Stefan Olars och 

  Eveline Olars. 
 
 
 
§1 Mötets öppnande 
 
 
§2 Fastställande av röstlängd för mötet 
 Fastställande av röstlängd utifrån de närvarande vid årsmötet, 13 röster. 
 
 
§3 Val av mötesordförande och mötessekreterare 
 Jakob Olars valdes till mötesordförande. 
 Stefan Olars valdes till mötessekreterare. 
 
 
§4 Val av protokolljusterare och tillika rösträknare 
 Jonatan Palm och Anita Olars valdes till justerare/rösträknare. 
 
 
§5 Årsmötets behöriga utlysande 

Godkännande om att årsmötet utlyst på rätt sätt, dels har mail gått ut till 
alla klubbens medlemmar och dels har inbjudan publicerats på klubbens 
hemsida samt facebooksida. 

 
 
§6 Fastställande av dagordning 
 Dagordningen fastställdes. 
 
 
§7 Styrelsens årsberättelse 
 Jonatan Palm läste årsberättelsen, se bilaga 1. 
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§8 Styrelsens ekonomiska rapport 
 Sven Pettersson redovisade den ekonomiska rapporten, se bilaga 2. 
 
 
§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades. 
 
 
§10 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
 

a)  Godkännande av ändringar i stadgarna 
Godkännande enligt styrelsens förslag. 
 

b)  Beslut om medlemsavgift 
Medlemsavgiften ska inte bära klubben ekonomiskt. Beslut togs om att 
befintlig avgift får fortlöpa. 
 
 

§11 Val av 
 

a)  föreningens ordförande för en tid av 1 år 
Jakob Olars. 
 

b)  föreningens kassör för en tid av 1 år 
Sven Pettersson. 
 

c)  minst tre övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år respektive 
2 år 
Patrik Nilvér och Anita Olars, 1 år. 
Jonatan Palm och Stefan Olars, 2 år. 
 

d)  en revisor jämte suppleant för en tid av 1 år 
Kristoffer Branta. Styrelsen ges förtroendet att framöver så småningom 
tillsätta ytterligare en person om någon lämplig dyker upp. 
 

e)  två ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år 
Eric Segelberg och Eveline Olars 
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§12 Övrigt 
  

a)  Räkenskapsåret 
Räkenskapsåret fastslogs vara från första juni till sista maj. 

b)  Semesterhalvmaran/Sommarmilen 
Beslut om att tävlingarna ska anordnas även kommande sommar. 
 

c)  Betalning av medlemsavgiften 2017 
Nytt kalenderår innebär ny medlemsavgift. Information om betalning av 
medlemsavgiften ska i första hand ske via mailutskick. Brevutskick via 
post kommer sedan att ske för påminnelse till de medlemmar som trots 
mailet inte betalat. 

 
 
§13 Mötet avslutas 
 
 
  
 
      
 Stefan Olars     Jakob Olars 
 Mötessekreterare    Mötesordförande 
 
 
 ………………………………….  ………………………………….. 
 Underskrift       Underskrift 
 
 ………………………………….  ………………………………….. 
 Ort och datum     Ort och datum 
 
 
 
 
 Jonatan Palm     Anita Olars 
 Protokolljusterare    Protokolljusterare 
 
 
 ………………………………….  ………………………………….. 
 Underskrift       Underskrift 
 
 ………………………………….  ………………………………….. 
 Ort och datum     Ort och datum 



 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 1. 
 
Årsberättelse LK Gränslöst 2016 
 
Det är mindre än ett år sedan klubben bildades, men redan har det hänt så mycket. 
Den 16 oktober 2015 godkändes vår ansökan av Svenska Friidrottsförbundet. Då 
bestod klubben av fem medlemmar. Vi kan nu stolt konstatera att klubben vuxit rejält 
under de första nio månaderna då vi i skrivande stund är 38 medlemmar.  
 
Vår första tid fylldes av mestadels administrativa sysslor. Under hösten och vintern 
ordnade vi med föreningsstadgar, logotyp, klubbkläder, hemsida, mm. Vi påbörjade 
också förberedelserna inför klubbens första arrangemang, Semesterhalvmaran och 
Sommarmilen.  
 
När tävlingssäsongen väl drog igång blev Spartacusstafetten vår första 
gemensamma tävling. Och det kunde knappast börja på ett bättre sätt, LK Gränslöst 
hamnade högst upp på pallen och putsade dessutom banrekordet med drygt två 
minuter. Några veckor senare var det dags för Göteborgsvarvet. De tre 
klubbmedlemmar som deltog fick alla respektabla tider. Tävlandet har fortsatt och 
klubbrekorden har avlöst varandra.  
 
Vi har haft vår första gemensamma träningshelg i Torshyttan den 10-12 juni. Fokus 
låg på prestationsutveckling genom äventyrliga pass i de djupa skogarna kring sjön 
Multen. Helgen präglades också av en familjär stämning och bjöd på många garv. 
 
Den 23 juli var det dags för Semesterhalvmaran och Sommarmilen. Semestervädret 
på Närkeslätten kunde inte ha varit bättre. Vid starten kl 18.00 var det 30 grader 
varmt och strålande sol. 89 löpare tog sig svettandes runt de ett eller två varven 
längs åkervägar och genom böljande sädesfält. På Sommarmilen satte Haben 
Kidane nytt banrekord. På Semesterhalvmaran förlängde Anders Anfäldt sin 
segersvit på herrsidan medan Sofia Evnert satte banrekord med en mycket 
imponerande tid på damsidan.  
 
Framöver hägrar Vasastafetten, ett lopp som vi verkligen ser fram emot och har stora 
förväntningar inför. Vi hoppas att vi ska kunna få ihop ett starkt lag och kunna vara 
med och tampas bakom de yttersta topplagen. Men vad vi framför allt hoppas på 
med Vasastafetten är att det ska bli en succé på det sociala planet, att vi med 
varandra kommer att få dela den löparglädje som är själva själen i LK Gränslöst. 
 
2016-07-24 
Jonatan Palm 



 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 2. 
 
Ekonomisk rapport LK Gränslöst 2016 
 
Idag 16 juli 2016 finns 21 653 kr på vårt bankkonto. Intäkterna har kommit in via 
medlemsavgifter, betalning för klubbkläder, anmälningsavgift till 
Semesterhalvmaran/Sommarmilen 2016 samt via Jakob Olars svampförsäljning där 
pengarna skänkts till klubben. 
 
Sven Pettersson har lånat ut 1 100 kr + 2 340 kr, alltså 3 440 kr till klubben vid 
betalning av sanktionsavgift till Svenska Friidrottsförbundet samt anmälningsavgift till 
Vasastafetten då inte pengar fanns på kontot. 
 
De stora kostnaderna hittills i år har varit årsavgiften till Svenska Friidrottsförbundet 
på 900 kr + 1 800 kr alltså totalt 2 700 kr, kostnader för hemsidan på 507 kr, 
sanktionsavgift till Semesterhalvmaran på 1 000 kr, anmälningsavgift till 
Stripastafetten på 350 kr samt kostnader för sportdryck till 
Semesterhalvmaran/Sommarmilen på 885 kr. 
 
Dessutom ska klubbkläderna betalas och enligt mina anteckningar är detta en 
kostnad på 19 045 kr. 
 
Mer kostnader tillkommer inför Semesterhalvmaran/Sommarmilen, som bland annat 
inköp av medaljer, nummerlappar och hyra av expeditionsvagn. 
 
Nalavi Fjugesta 2016-07-16 
Sven Pettersson 


