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Styrelsemöte LK Gränslöst 
 
 
Sammanträde: 2015-10-22 
 
Närvarande: Jakob Olars, Sven Pettersson, Stefan Olars, Jonatan Palm och 

Patrik Nilvér. 
 
 
§1 Ordförande öppnade mötet.  
 
§2 Dagordning bestämdes och fastslogs. 
 
§3 Sven höll en liten information gällande klubbens nybildande. Fredagen 

den 16/10-2015 godkändes LK Gränslöst som förening hos 
Friidrottsförbundet. Föreningsnummer: 51 614-16. 
Organisationsnummer: 802 497-3367. Även om klubben är gränslös så 
måste den ha en fast punkt med adress vilket är Svens adress för 
närvarande i Nalavi, Fjugesta. Därmed blir klubben med i Närkes 
Friidrottsförbund vad gäller distriktsmästerskap. 

 
§4 Medlemsintag/övergångar 
 Löpare som i dagsläget tävlar för Kumla SF Friidrott kan vid byte till LK 

Gränslöst kontakta Sven. Övriga övergångar från andra klubbar sköter 
berörda löpare på egen hand. Via LK Gränslöst facebooksida kommer 
Sven att lägga upp information om övergångar och medlemsintag. 

 
§5 Logotype 
 Förslag på logotype läggs ut på klubbens facebooksida fram till och 

med lördag 31/10-2015. Därefter sker en omröstning. Patrik sköter 
omröstningen. Efter beslut om logotypens utformning kommer ett 
tävlingslinne/t-shirt tas fram. Så småningom också en träningsoverall 
med tryck av eventuella sponsorer. 

 
§6 Sponsorer 
 Sven utseddes som kontaktperson för sponsorer. 
 
§7 Ekonomi 
 Nu initialt har klubben inga pengar och förlitar sig till en början på 

medlemsavgiften, då ännu inga sponsorer eller andra inkomster är 
ordnade. Fasta kostnader för klubben är 1.800 kr/år till 
Friidrottsförbundet samt bankgirokostnad som ligger på omkring 600 
kr/år. LK Gränslöst planerar anordna en löpartävling sommaren 2016 
som även denna är en kostnad för klubben. 
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§8 Medlemsavgifter 
 Medlemsavgiften är 150 kr/år för enskild klubbmedlem och 200 kr/år för 

familj, vilket beslutades om vid bildandemötet 2/9-2015. Vid årsmötet 
2016 tas beslut ifall avgiften behöver ändras för att täcka klubbens 
kostnader. 

 
§9 Bankkontakter 
 Sven kommer att ta kontakt med banker gällande bankgiro för klubben. 
 
§10 Arrangemang 
 Den 23/6-2016, alternativt den 16/6, planerar klubben att arrangera en 

löpartävling i Svens hemtrakter vid namn 
Semesterhalvmaran/Sommarmilen, som Sven även tidigare varit med 
att anordna. Vidare information kommer allt eftersom förberedelserna 
fortlöper. Klubbens årsmöte kommer att sammanfalla i samband med 
denna tävling! 

 
§11 Målsättning 
 Jonatan tog på sig uppdraget att skriva ihop klubbens vision. En 

målsättning: ”Vi vill vara en klubb som syns i olika löparsammanhang 
och som anordnar uppskattade arrangemang” (Sven P.). 

 
§12 Hemsida 
 Jakob kommer att kontakta Christian Olars angående att designa 

klubbens hemsida. 
 
§13 Mötet avslutades och nästkommande möte bestämdes till 18/11-2015. 
 
 
 
 
 
 
 
         Sekreterare: Stefan Olars 


