Styrelsemöte Borås Löparklubb 14/9 2020
Närvarande:
Lasse Jutemar, Pär Nyberg, Lars Wahlqvist, Marita Björk.
Öppnande av möte.
Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
Adjungering:
Anton Wilson och Per Camén adjungeras till mötet.
Sekreterare.
Per Camén väljs till mötessekreterare.
Föregående protokoll.
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna
Digitala protokoll. När protokoll är godkänt skall det scannas in och sparas digitalt.
Ekonomi.
-

-

-

Rapport.
Lars redogör för ekonomin. Ekonomirapport bifogas.
Medlemsutveckling.
Klubben har i skrivande stund 67 medlemmar. Det finns ett stort intresse för
medlemskap i klubben.
Familjemedlemskap.
Det har kommit frågor om klubben kommer att införa någon form av
familjemedlemskap. Konstaterades att det är en årsmötesfråga så ingen
ytterligare diskussion.
Avtal Kläder mm.
Lars redogjorde för status angående avtal, priser och alternativ med Craft.
Beslut: Specialtröja från Craft, T-shirt och Linné, klubbmärket skall sitta på
höger sida framtill och löparen på vänster arm.
Lars skall fortsätta att kolla upp detaljer med avtal osv med Craft.

Rapporter.
Lasse informerar.
- RF.
Inget nytt, väntar fortfarande på godkännande.
- VFIF.
Fråga från VFIF om BLK är intresserade av att anordna tävling nästa år.
Styrelsen säger ja till detta.
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Övrigt.
Klubben har tecknat avtal med Svenssons Hälsocenter året ut.

Kommande aktiviteter
- GB 10.
Lasse utsedd till tävlingsledare.
Minnespris i form av tygmärke skall delas ut till alla som fullföljer tävlingen.
Lars fixar märket.
Pär N får i uppdrag att köpa in 2 Beachflaggor
Första pris i form av pokal skall ordnas. Lasse ordnar detta.
- Kolbränningen Runt 17/10.
Kort genomgång av eventet.
- Nov?
Om Borås 6-timmars ställs in ordnar BLK egen aktivitet i november. Besked 1
oktober om Borås 6-timmars blir av.
- Kalender framåt, gemensam tävlingsresa?
Avvaktar med denna fråga tills Covid-19 situationen har ändrat sig till det
bättre.
Träning
- Rapport lördagar
Mycket bra uppslutning hittills.
- Svenssons Ebba W/ Lars H dag?
Fyspass på Svenssons. Svenssons får bestämma dag.
Kommunikation internt o externt
- FB, Instagram
277 följare på Facebook och 113 på Instagram.
- Hemsida, ”privat” träning o tävling (modell Pär)
På hemsidan skall det finnas möjlighet att kommunicera ”privat” träning och
tävling.
- Medlemsbrev
Lasse skriver ihop och skickar ut nästa medlemsbrev.
Framtid
Nedanstående tävlingar aktiviteter diskuterades.
- Tävlingar/ aktiviteter:
 Hillared Vinterbackyard
 Race Across Västra Götaland
 Ulricehamn med ö-nattning
 Ultraintervaller
 All-in spårområde
 Skatås-Hindås
- PUL, GDPR och doping policys
Diskuterades. Skall respekteras och följas av klubben.
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Klubbrekord.
Styrelsen behöver ta beslut om vilka klubbrekord som skall finnas.
Träningsläger
Diskuterades. Positivt till att klubben anordnar någon form av träningsläger.

Nästa styrelsemöte
Den 12 oktober klockan 18:00 hemma hos Lasse.
Vid pennan:

Ordföranden:

Per Camén

Lasse Jutemar
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