
 

 

Protokoll nr 2, 5 april 2017 

Närvarande: Hans Rosenqvist, Peter Tegelberg, Michael Ober, 

Gabriella Stenson 

1. Dagordningen godkändes 

2. Hans hälsar ny styrelsemedlem, Michael Ober, välkommen till 

styrelsen.  

3. Till att justera dagens protokoll valdes Peter Tegelberg 

4. Hans gick igenom kommentarerna från årsmötet. Inget till 

protokollet. 

5. Föreningens ekonomi är god. Lagret av kläder ligger still än så 

länge. De flesta kostnaderna kommer under årets första 

månader.  I år kommer vi att hyra Heden samt Friidrottshallen, 

460 kr per timme.  

6. 48 betalande medlemmar hittills. Hans kommer skicka ut ett 

påminnelsemail till de som betalade för 2016 men ännu ej 

2017.  

7. Aktuell träningsstatistik.  

 2017 2016 
januari 12,35 14 
februari 13,27 13,8 
mars 13,33 13,36 

 

8. Träningsansvariga för juli och augusti kommer bli kända rundor 

då det kommer bli svårt att hitta någon som vill vara ansvarig.  

Vi behöver hitta några som vill hålla pass i september och 

oktober.  

Förslag på namn  

September: Johan L, Michael O, Lars-Bertil,  

Okotber: Calle S, Tony, Olle R, Hans R 
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9. Klubbkläder: Gabriella visar förslag på byxor Run 2.0 för 399 

(kort tights). Styrelsen beslutar att hålla sig till en bra kvalitet. 

Gamla mössor som ligger på lager skall skänkas bort till nya 

medlemmar. Styrelsen beslutar att skriva ner lagret av mössor och 

T-shirt av gammal modell, ca 1000 kr. 

Styrelsen tar också beslut om att lila t-shirt och linne utan flagga 

skall sänkas till 200 kr styck. 

10.  Hans och Jonny kommer åka till München Marathon den 8 

oktober. Styrelsen beslutar att lägga upp resan som en klubb 

resa på hemsidan. 

11. Föreningen fyller 25 år i år samt att vi har flera 50-åringar att 

fira. Hans och Jonny är ansvariga för arrangemanget.  

12.  Inga övriga frågor 

13.  Nästa styrelsemöte 20 september 2017, 18.30 hos Jonny. 

14. Mötet avslutades. 

 

 

Vid protokollet     Justeras 

 

 

 

Gabriella Stenson    Peter Tegelberg 

 


