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Styrelsemöte Borås Löparklubb 18/1 2021 

Plats: Virtuellt via Teams. 

Närvarande: 
Lasse Jutemar, Pär Nyberg, Marita Björk, Lars Wahlqvist 
 
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.  
Årsbokslut redovisas. Vid mötet är behållningen 32.814 kr, inga skulder. 

- Medlemsutveckling. 

 140 st medlemmar varav 117 st betalt medlemsavgift för år 2021. 

 Policy för ej betalande för år 2021. Lasse mailar ut påminnelse. Efter 
28 februari kan icke betalande medlem inte ta del av klubbens 
aktiviteter billigare och förmåner. 

- Avtal Kläder mm. 
Lars rapporterar. Genom Elis(e) (f.d Berendsen) lägger vi upp ett mindre lager 

på överdelar. Kompletteringsbeställning, minimum 5st/artikel. Leverans av 
inneliggande beställning levereras i mitten av mars. 
- Inköp. 

 Tält. Pär N kontaktar Tomas Wiklund, pris, max 5.000 kr. 

 Klubbmärke i tyg. Lars tar fram. 

 Kuvert med tryck. Pär N kollar med Tomas Wiklund. 

 Nummerlappar. Pär N kollar upp pris mm. 
Rapporter. 
Lasse informerar. 

- RF.  
Inget nytt. 

- VFIF. 
Årsmöte 9/3 
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- SISU. 
Inget nytt. 

- Övrigt. 
Inget övrigt att rapportera 

Kommande aktiviteter 
- Kalender framåt 

 Borås Vinterlopp. Hittills 16 personer anmälda till 37 starter. 

 GB12 – Datumet 8 maj ligger kvar. 

 Alla Hjärtansdag löpning. Förslag från Ellen diskuterades. Beslutade 
Öresjö runt. Start kl 10:00 från Almenäs parkering. 

 KM i terräng. Hålls 27/3. Herr, dam och åldersklasser. 

 DM 10000 meter. Pär N har varit i kontakt med kommunen angående 
bokning av Ryavallen. Någon vardagkväll i augusti. 

 Idéer mars-april? Styrelsen uppmanas att funder på detta till nästa möte. 
Utvärdering 

- Decemberutmaningen. Diskuterade vad som var bra och mindre bra. Totalt 
deltog 51 stycke, 46 stycken i Decemberserien. 

- Sylvesterloppet. Totalt deltog 34 stycken varav 30 stycken på Björkehov. 
Träning 

- Lördagar, utvärdering och rapport. 
Fungerar på det stora hela bra. Många entusiastiska deltagare varje lördag. 
Reflexlöpning Björkehov m fl. Fortsätter ett tag till. Finns flera olika ställen att 
välja på. 
Gå/vandringsgrupp. Katarina Thorén har erbjudit sig att starta upp och leda 
denna gruppen. Lasse diskuterar vidare med Katarina. 

 
Kommunikation internt o externt 

- FB, Instagram. FB börjar bli krångligt. Instagram fungerar bra. 
- Hemsida. Anton och Lasse informerar om status. Klubben behöver få igång en 

hemsida.  
- Medlemsbrev. Lasse skickar ut nästa medlemsbrev. 
- Strava Grupp. Anton håller i detta. 

 
Framtid. 

- Medlemsregister Idrotten Online – Lasse informerar. Vi behöver få in komplett 
personnummer till medlemsregistret. 

 
Nästa styrelsemöte 
Den 15 februari klockan 18:00, Virtuellt via Teams. 
Vid pennan:   Ordföranden: 
 
 
Per Camén   Lasse Jutemar 


