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Styrelsemöte LK Gränslöst
Sammanträde:

2016-06-15

Närvarande:

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

§1 Ordförande öppnade mötet.
§2 Dagordning bestämdes och fastslogs.
§3. Sommarmilen/Semesterhalvmaran
10 kr av varje anmälningsavgift går till Barncancerfonden. Patrik sköter kontakterna
angående detta samt tar fram mer information. Förslagsvis till nästa år är en mer lokal
insamling, Sven kom med förslag om Linns Fond. Sportdryck till tävlingen, Sven tar
kontakt med en lokal försäljare av sportdryck. Försäljning av hamburgare, dryck och
kanske någon godbit kommer finnas på tävlingsområdet. Affischering samt reklam
sköts främst av klubbens medlemmar i området kring Örebro/Kumla då största delen
av deltagarna kommer därifrån. Men övriga medlemmar får givetvis gärna göra reklam
där de bor. Beslut togs om att klubbens löpare inte behöver betala någon
anmälningsavgift. Bildtagning kring loppet kommer att ske och läggas upp på
hemsidan och på facebook.
§4. Nya medlemmar
Sedan senaste styrelsemötet har det tillkommit 2 nya medlemmar i klubben.
§5. Faktura för kläderna
Sven har ännu inte fått någon faktura för kläderna som klubbens medlemmar beställt.
Jakob hör med Christian Olars som skött beställningarna om han vet något.
§6. Träningsläger i höst
Blir troligtvis i början av september då alla återvänt från semestrar. Jonatan lägger ut
en inbjudan på facebook för att kolla hur stort intresset är.
§7. Tävlingslinne
Förslag håller på att jobbas fram, kommer att presenteras inom kort.
§8. Årsmötet
Blir på söndagen den 24/7 kl 10:00 hemma hos Sven. Någon fullständig ekonomisk
rapport kommer inte kunna ges på årsmötet då det är dagen efter tävlingen som
klubben arrangerar vilket i nuläget, förutom medlemsavgiften, är klubbens enda intäkt.
Jonatan skriver ihop en årsberättelse och Jakob en dagordning för mötet. Patrik ser till
att en inbjudan till årsmötet går ut till alla klubbens medlemmar.
§9. Mötet avslutades och nästkommande möte bestämdes till 12/7- 2016.
Vid pennan Stefan Olars

