
 

 

Protokoll nr 2 fört vid styrelsemöte den 18 juni 2014 hos Lars-Olle Andersson 

 

Närvarande:  Lars-Olle Andersson, Hans Broomé, Jens Lindell-Frantz,  

Urban Näslund, Hans Rosenkvist, Mikael Svensson och Peter Tegelberg 

 

2.1  Föreslagen dagordning godtogs efter tillägg av punkten övrigt. 

 

2.2 Till justeringsman valdes Lars-Olle A. 

 

2.3 Inga kommentarer till föregående protokoll 

 

2.4 Föreningens inkomster perioden 23/4 – 17/6 2014 var medlemsavgifter med 
1 300 kr. Utgifterna för motsvarande period uppgick till 1 675 kr.  

 

2.5 Betalande medlemmar uppgår hittills till 59 st. Föreningens mål 2014 är att få 60 st. 
betalande medlemmar. 

 

2.6 Träningsnärvaron för april och maj 2014 är högre jämfört med 2013. 

  2014 2013 

 Mars 14,54  8,92 

 April 15,08 11,92  

 

2.7 Träning för juli tar Jens L-F och Hans B. Augusti tar Johan L och Mikael S.  
September tar Urban N och Martin L-F tillfrågas.  

Thomas Fagerberg har tillfrågats om han vill hålla ett crosspass i månanden och han 
ställer sig villig till detta. Beslutades att första tisdagen i varje månad året ut är 
reserverat för crosstraining.  



2.8 Filborna Arenas löpargrupp erbjuds att träna med HLK-92 varje tisdag fram till 
Helsingborgs Marathon. I utbyte får medlemmar i HLK-92 en gratis träningsvecka 
på Filborna Arena, uppge HLK-92 i receptionen.  

 

2.9 HLK-92 har köpt in totalt 50 st. funktionströjor och linnen i olika storlekar. 

 För dessa tröjor, inkl tryck, betalar vi 6 902: - till Bareko. På alla tröjorna finns 
reklam för Hälsingborgshem, för vilket HLK-92 kommer att erhålla ersättning. 

 Priset per plagg till medlem bestämdes till  100 kr. 

 Ett träningslinne modell äldre har föreningen gett bort till medlem.  

 

2.10 Hemsidan ska uppdateras med de nya styrelseledamöterna, bilder på HLK-92:s nya 
träningskläder. HLK-92 är medlem i Helsingborgs idrottsmuseum och vid 
uppvisande av medlemskort får man gå in gratis på museet.  

 

2.11  Föreningen har 8 st. betalande medlemmar som fyllt 50 år mellan 2012 – 2014. 
Detta ska firas den lördagen den 13 september. Hans R skickar ut inbjudan under 
augusti. 

 

2.12 Mikael S. ska höra sig för angående anmälningsavgift till Helsingborgs Marathon 
med anledning att HLK-92 ställer upp med funktionärer.  

 

2.13 Nästa styrelsemöte ska hållas den 27 augusti hos Hans R. kl. 18:30. 

 

Vid protokollet  Justering 

 

 

 

Hans Rosenkvist  Lars-Olle Andersson  Mikael Svensson 

   Justeringsman  Ordförande 

 

 


