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Styrelsemöte LK Gränslöst
Sammanträde: 2015-11-18
Närvarande:

Jakob Olars, Sven Pettersson, Stefan Olars och Patrik Nilvér.

§1

Ordförande öppnade mötet.

§2

Dagordning bestämdes och fastslogs.

§3

Klubbmärke/logga
Efter genomförd omröstning som utlysts via mail/facebook så
presenterades det vinnande bidraget. Resultatet kommer även
presenteras på klubbens sida på facebook.

§4

Bankkonto
Sven har ordnat med bankkonto till klubben. Det går under namnet LK
Gränslöst. Clearingnummer: 6567 Kontonummer: 948 680 008

§5

Arrangemang/Tävlingar
Semesterhalvmaran/Sommarmilen som anordnas i klubbens regi har
fått godkänt från Friidrottsförbundet och finns därmed i Närkes
tävlingskalender. Den arrangeras den 23/7 och förhoppningen är att så
många som möjligt i klubben kan vara med som funktionärer/tävlande.

§6

Hemsida
Nu när klubbens logga är bestämd så kan Christian Olars jobba vidare
med klubbens hemsida.

§7

Skidförbundet
Frågan har kommit in till styrelsen angående om klubben både kan
vara ansluten till Friidrottsförbundet och Skidförbundet. Sven hade inför
mötet fått fram lite mer info gällande detta. Det är endast tävlingar som
är sanktionerade av Skidförbundet som behöver en klubbtillhörighet,
övriga tävlingar krävs inte det. Då det inte verkar vara något större
intresse i klubben i nuläget och innebär en kostnad för klubben så
avvaktar vi med detta till årsmötet då ett beslut får tas.

§8

Medlemmar
I nuläget har klubben 12 medlemmar som betalt in medlemsavgift.
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§9

Övriga frågor
• Vasastafetten, ska vi satsa på att vara med nästa år? Styrelsen
var enig om att vara med. Nu är det upp till klubbens medlemmar
hur laget kommer att se ut.
• Klubbens årsmöte blir i samband med
Semesterhalvmaran/Sommarmilen. Söndagen 24/7 på
morgonsidan så att så många som möjligt får chansen att vara
med och medlemmar som bor en bit bort hinner ta sig hem.
• Diskussioner började tas om träningsläger för att samla klubbens
medlemmar. Inget beslut togs men detta är något som kommer
diskuteras vidare då intresset verkar vara stort.
• Jakob tog på sig att ta kontakt med Elin Olars gällande
klubbkläder, till en början gäller det främst en t-shirt att tävla i.

§10

Mötet avslutades och nästkommande möte bestämdes till 17/12 - 2015.

Sekreterare: Stefan Olars

