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Styrelsemöte Borås Löparklubb 17/12 2020 

Plats: Utomhus vid Kransmossen 

Närvarande: 
Lasse Jutemar, Pär Nyberg, 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.  
Kassör frånvarande. Rapport på nästa möte. 

- Avtal Kläder mm. 

 Fotriktigt - Avtal med Fotriktigt påskrivet. Medlems event hos Fotriktigt 
hölls den 10 december. 

 Lasse informerade om inköp av nummerlappar 
Rapporter. 
Lasse informerar. 

- RF.  
Regelverk i samband med pandemin gicks igenom 

- VFIF. 
Årsmöte 9/3, ny distriktsindelning 2022 

- SISU. 
Inget nytt. 

- Övrigt. 
Klädinköp och eventuell reklam – Fotriktigt har ställt frågan om klubben är 
intresserad av att göra reklam för dom på våra träningskläder. Beslutades att vi 
avvaktar med detta tills vidare. 

- Decemberutmaningen. 
29 deltagare i Julutmaningen och 50 deltagare i Decemberserien. En mycket 
uppskattad aktivitet av deltagarna. 
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Kommande aktiviteter 
- Sylvester 31/12. 

Hålls på Björkehov. Ingen gemensam start utan var och en springer valfri tid 
på nyårsafton. 

- Kalender framåt 

 Januari aktivitet – Virtuellt lopp skall ordnas under januari, Lasse kollar 
möjligheterna att använda extern tjänst för anmälan och resultat. 

 Hillared Backyard – Ställs in pga Corona. Hålls vid senare tillfälle 

 GB12 – Preliminärt 8 maj. 

 Borås 400-års jubileum - Pär har kontaktat ansvariga men inte fått svar 
ännu. Skall ta kontakt igen. 

 DM 10000 meter – Pär utsedd till tävlingsledare. Hålls i augusti. Exakt 
datum bestäms på nästa möte. 

Träning 
- Rapport lördagar 

Träningen har varit inställd pga Corona restriktioner. 
Beslut togs att träningen återupptas med start 2 januari och att Marita kontaktar 
löpledare  
 

Kommunikation internt o externt 
Lasse skriver ihop och skickar ut nästa medlemsbrev. 
Utskick om medlemsavgift för 2021 skall göras snarast. Lasse skriver ihop och 
skickar ut. 

Framtid. 
- Medlemsregister Idrotten Online – Anton har tittat på detta. Beslut togs att vi 

skall använda oss av Idrott Online. Anton och Lasse tar hand om detta. 
- Inköp av tält – Klubben har fått pris på tält. Beslutade att vi väntar med inköp 

av tält till våren. 
- Årsmöte - Beslutade att flytta fram årsmötet 6 månader. 

 
 

 
Nästa styrelsemöte 
Den 18 januari. Tid och plats bestäms senare. 
 
Vid pennan:   Ordföranden: 
 
 
Per Camén   Lasse Jutemar 


