Styrelsemöte Borås Löparklubb 10 /8-2020
Närvarande : Lasse Jutemar, Pär Nyberg, Per Camén, Lars Wahlqvist, Marita Björk

Genomgång av dagordning, som godkändes
Vi adjungerar Per Camén till dagens möte
Till sekreterare väljs Marita B.
Genomgång av föregående protokoll.
Ekonomi :
Lars W redovisar det ekonomiska läget:
I dagsläget är det 31 betalande medlemmar. Medlemsavgiften är 200kr/ år .
Inga utgifter bokförda ännu.
Ansökan om startbidrag för förening görs hos Borås Stad Fritid o Folkhälsan. Detta
ombesörjs av Lars W.
Avtal ang kläder och Svenssons gym. Pär har haft kontakt med Stadium ang
träningskläder. Han tar en ny kontakt med Fotriktigt Borås .
Lasse har kontakt med Svenssons gym om samarbete och avtal,
Bägge två återkommer till styrelsen med information innan avtal skriva.
Klubbmärke:
Diskussion om ett förslag som Lasse gjort , eftersom vi inte kunde använde det som vi
hade som tidigare förslag. Lars W tar med sig detta som ett utkast och att jobba
vidare på det.
Aktiviteter :
Virtual Summer Run startar kl 9.00 15/8 vid Kolbränningen. Per och Lasse tar med
vattendunkar, lista görs för varvningar. Varje löpare sköter annars sej själv.
Backyard förslag på 26/9, start och mål vid Sjöbovallen. Start kl 9. Förslag på en
kostnad på 100kr/ löpare. Lasse kollar om medaljer och är tävl.ledare. Ber Mats
Tolfsson boka/hyra omklädningsrum.
Träning :
Information om kommande lördagsträningar läggs på hemsidan och Instagram. Marita har
ansvar för löpledare. Vi startar den 22/8.
Kommunikation internt och externt:
Lasse skriver om lördagens tävling på FB.
Vi ber Anton Wilson/ Ellen Sepp om att vara ansvariga för kommande hemsida.

Per C berättar om klubbmailen, vi beslutar att ha följande adresser tills vidare: ordförande,
kassör, arrangemang och info. Per fixar detta.
Vi bestämmer att ha välkomstbrev till nya medlemmar, tillsvidare skickar Lasse ett SMS till
de som är nya.
Vi bestämmer också att ha ett medlemsbrev vid lämpliga tillfällen och att det ska skickas ut
på mail.
Framtid :
Funderingar på träningshelg till våren 2021. Billingen-Skövde, Hestra Isaberg är några av
platserna som diskuterades.
Pga rådande pandemi så avvaktar vi med att planera gemensamma resor till tävlingar.
Detsamma gäller uppstartsträff för klubbens alla nya medlemmar.
Vi bestämmer att ha Nästa möte 14/9 kl 18 hos Marita i Målsryd.
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