
 

 

 

Protokoll nr 1 fört vid styrelsemöte den 23 april 2014 hos Mikael Svensson 

Närvarande: Mikael Svensson, Lars-Olle Andersson, Hans Rosenkvist, 
Hans Broomé, Peter Tegelberg och Urban Näslund     

 

1.1 Föreslagen dagordningen godtogs efter tillägg av punkten övrigt. 
 

1.2 Ordförande hälsade de närvarande välkomna och ett speciellt välkomnade 
till nya styrelseledamöter    
  

1.3 Till justeringsman valdes Peter Tegelberg 
 

1.4 Inga kommentarer till föregående mötesprotokoll eller årsmötesprotokoll.  
Efter önskemål från revisorerna beslutade styrelsen att förtydliga dateringen 
och införa löpande numrering av styrelseprotokollen för ett verksamhetsår. 
Detta är protokoll nr. 1.  
 

1.5 Vid konstituering utsågs Hans Rosenkvist till vice ordförande och 
sekreterare, Lars-Olle Andersson till kassör.  
 

1.6 Styrelsen beslutade att föreningens firma tecknas av Mikael Svensson och 
Lars-Olle Andersson gemensamt.   
  

1.7 Föreningens inkomster perioden 19/2 – 22/4 2014 var medlemsavgifter 
med 3 500 kr samt försäljning av idrottskläder med 900 kr. De största 
utgifterna för motsvarande period var årsmöteskostnad 1 915 kr, 
serviceavgift till Skånes Friidrottsförbund med 1 800 kr samt webbhotell 
med 825 kr.     
  

1.8 Betalande medlemmar uppgår hittills till 53 st. Föreningens mål är att få 60 
st. betalande medlemmar för 2014.    
  



1.9 Styrelsen har tidigare beslutat att ett av 2014 års mål är att ha ett högre 
träningssnitt än vid samma månad föregående år. Detta har föreningen 
uppnått för januari – mars. 

2014 2013 

Januari 16,92 10,29 

Februari 14,67 10,42 

Mars 14,54  8,92 

1.10 Juni månads träning tar Hans R. och Håkan S. Ansvaret för Juli och Augusti 
ska Jens L-F och tre andra dela på. Mikael S. ska tillfråga de aktuella 
medlemmarna. Marlene från Taudien Training ska hålla i två tisdagar under 
maj.      
  

1.11 Mikael S. och Lars-Olle A. fick i uppdrag undersöka och beställa  
träningskläder hos Bareko.     
  

1.12 Fördelning av arbetsuppgifter: HLK-92:s webbsida Hans B. huvudansvarig, 
Martin L-F registrerar närvarostatisk, Mikael S. går ut med information och 
lägger upp månadsschema.     
  

1.13 Kommande styrelsemöten ska vara hos enligt följande turordning, Lars-Olle 
A, Hans R, Hans B, Peter T, Urban N och Mikael S.  
  

1.14 Helsingborgs Marathon den 13 september. För närvarande är det 5 st. som 
anmält sitt intresse som funktionär. HLK-92 kommer att ställa upp med ett 
lag i stafetten. Martin L-F har ombetts att ta hand om anmälan. Hans R. ska 
boka restaurang till after run party.   
  

1.15 Nästa styrelsemöte är den 18 juni kl. 18:30 hos Lars-Olle A.  
  

1.16 Inga övriga frågor togs upp. 
 
Mötet avslutades 
 
Vid protokollet  Justering 
 

 

Hans Rosenkvist  Peter Tegelberg Mikael Svensson 

   Justeringsman Ordförande 


