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Styrelsemöte LK Gränslöst 
 
 
Sammanträde: 2016-10-26 
 
Närvarande: Jakob Olars, Sven Pettersson, Stefan Olars, Patrik Nilvér och 

Anita Olars. 
 
 
§1 Ordförande öppnade mötet.  
 
§2 Dagordning bestämdes och fastslogs. 
 
§3 Träningsläger utomlands 
 Vi behöver snart veta hur många som är intresserade av att åka och ett 

slutdatum har därför satts för att lämna intresse. Styrelsen försöker 
höra runt bland medlemmarna, vilka som är intresserade. Datum för 
träningslägret blir kring vecka 16.  

 
§4 Klubbkläder 
 Det ingår en liten textremsa längst ner på kommande klubblinnet från 

Trimtex utan extra kostnad. En liten omröstning hölls därför om vad vi 
ska ha för text. Det landade tillslut i ett citat från Ingemar Stenmark 
”Jag vet inget om tur. Bara att ju mer jag tränar desto mer tur har jag”. 

 Klubbens jackor kommer samlas in för tryck av sponsor (Ledaco). 
Jakob tar på sig att ordna så jackorna skickas in. 

 
§5 Hur presenteras klubben 
 En fråga har inkommit från en medlem gällande hur vi väljer att 

presenteras oss då vi är en klubb utan gränser men det är mest 
männen som syns. Klubben jobbar för att även lyfta fram klubbens 
kvinnor i den mån som är möjlig, men då det är främst männen som 
tävlar och tränar så blir det också de som syns mest. Genom 
månadens medlem ska klubben försöka lyfta fram kvinnorna mer. 
Sedan hoppas även klubben nå ut till löpare av annan etnicitet främst 
genom lokala samarbeten eller löpargrupper där klubbens medlemmar 
finns, så vi även kan bredda oss på den fronten. Verkligen bli en klubb 
för alla och där alla kan känna sig välkomna.  

 
§6 Nya medlemmar 
 11 nya medlemmar (8 vuxna och 3 barn) har anslutit sig till klubben 

sedan senaste styrelsemötet, vilket gör att vi nått upp till 50 vuxna 
medlemmar i klubben. 
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§7 Medlemsavgift 
 Vid årsmötet bestämdes att ett mail skulle gå ut till alla klubbens 

medlemmar angående medlemsavgift samt en påminnelse om inte den 
betalas in. Medlemmar som tillkommit efter 1 oktober 2016 behöver 
inte betala in någon medlemsavgift för nästkommande år. 

 
§8 Host a runner 
 Patrik kom med ett unikt förslag för att ta tillvara på den fantastiska 

geografiska spridning vi har i klubben samt ge alla möjlighet att lära 
känna andra medlemmar bättre. Detta genom en kombination av halv 
åtta hos mig och couchsurfing där man antingen kan besöka eller få 
besök av medlemmar i klubben för att träna tillsammans och umgås. 
Detta kommer att presenteras tydligare längre fram, men Patrik ska 
prata med Christian Olars hur detta praktiskt kan lösas på klubbens 
hemsida. 

 
§9 Tidtagning Sommarmilen/Semesterhalvmaran 
 Blir manuell tidtagning troligtvis då Patrik kikat på andra alternativ utan 

framgång. 
 
§10 Sanktionsavgift Sommarmilen/Semesterhalvmaran 
 Sanktionsavgifter inbetalda samt tävlingarna beviljade. Tävlingsdatum 

blir 22 juli 2017. 
 
§11 Mötet avslutades och nästkommande möte bestämdes till 14/12 - 2016. 
 
 
 
 
         Vid pennan: Stefan Olars 


