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Styrelsemöte Borås Löparklubb 12/10 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 
 
Ekonomi. 

- Rapport.  
Lars redogör för ekonomin. Ekonomirapport bifogas. 

- Medlemsutveckling. 
 Klubben har i skrivande stund 88 medlemmar. Intresse för medlemskap i 
klubben är fortfarande stort. 
 

- Avtal Kläder mm. 

 Fotriktigt - Avtal med Fotriktigt klart men inte skrivet ännu. Det kommer 
bli ett medlems event hos Fotriktigt när avtalet är skrivet. 

 Skidlagret – Lasse har fått frågan om klubben är intresserad av ett 
samarbete med Skidlagret. Inte aktuellt just nu. 

 
Rapporter. 
Lasse informerar. 

- RF.  
Inget nytt. 

- VFIF. 
Föreningen har fått inbjudan till tävlingskonferens den 7/11. 

- SISU. 
Allmän information från SISU. 

- Övrigt. 
Lasse informerar om tillstånd och sanktion. 
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Kommande aktiviteter 
- Kolbränningen Runt 17/10. 

33 anmälda. Medaljer och priser är ordnat. 
- Halloween Night Trailrun 31/10 

Anton informerar 
- Lopp 14/11 

Klubben anordnar ett lopp på en varvbana vid Almenäsvägen. Marathon blir 8 
varv. 

- Kalender framåt 

 Sylvester – Ja, kommer anordnas. Var och hur bestäms senare. 

 Hillared Backyard – Februari. Lasse kontaktar Johan L för att bestämma 
datum. 

 Träningsdag ute och inne – Samarbete med Svenssons Hälsocenter. Lasse 
stämmer av med Svenssons. 

 Träningsläger – 17-18 april verkar vara lämpligt datum. 

 GB12 – Preliminärt 8 maj. 

 Borås 400-års jubileum - Lopp eller event? Pär tittar på detta. 

 All-in? – Fundera över om klubben skall ordna ett All-in på någon av våra 
närliggande spårcentraler. 

Träning 
- Rapport lördagar 

Fortfarande bra uppslutning. Fundera på hur vi gör 26/12, Annandag Jul. 
- Intervaller Svenssons? 

Lars kollar med Svenssons om det finns intresse att BLK medlemmar kan vara 
med. 
 

Kommunikation internt o externt 
- FB, Instagram 

303 följare på Facebook och 140 på Instagram. En liten ökning sedan 
föregående möte. 
FB funkar bra just nu i väntan på hemsidan. 

- Hemsida 
Anton informerade. Hemsidan är på gång. 

- Strava grupp 
Anton informerade. 

- Medlemsbrev 
Lasse skriver ihop och skickar ut nästa medlemsbrev. 

Framtid 
- Samarbete Björkehov. 

Björkehov vill träffas och diskutera samarbete. Lasse och Lars tar hand om 
detta. 

- Klubbrekord/Statistik 

 Sträckor - Allt som har officiellt resultat. 
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 Regler – Officiella tävlingar samt att man har tävlat för klubben. 
Loppet skall ha gått på en kontrollmätt bana. 

- Klubbmästerskap. 

 När var och hur? – Fundera till nästa möte. 
- Medelmsregister Idrotten Online – Anton kollar vad det innebär. 

 
 

 
Nästa styrelsemöte 
Den 9 november klockan 18:00 hemma hos Per. 
 
Vid pennan:   Ordföranden: 
 
 
Per Camén   Lasse Jutemar 


