Styrelsemöte Borås Löparklubb 15/2 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 efter några små justeringar och läggs till handlingarna
Ekonomi.
-

Rapport.
Lars går igenom ekonomin. Vid mötet är behållningen 35 662 kr.

-

Medlemsutveckling.
 Klubben har vid detta möte140 st betalande medlemmar.
Medlemsantalet fortsätter att öka och har ökat med 12 stycken sedan
föregående styrelsemöte.


-

-

Ej betalande för år 2021. Fortfarande några få medlemmar som ej
betalat för år 2021. Ytterligare påminnelse skall göras till dessa
medlemmar av Lasse.

Inköp.
 Tält. Pär N redogör för status. Inget nytt, inget svar ännu.
 Klubbmärke i tyg. Lars meddelar att transfer finns (märke som man
värmer på), brodyrmärken under tillverkning.
 Kuvert med tryck. Pär N redogör för status. Inget nytt.
 Nummerlappar. Pär N redogör för status. Inget nytt.
Avtal Kläder mm.
 Överdel levereras i mitten av mars.
 Underdel levereras i slutet av februari
1

Essity Internal



Ansökan +65. Beviljat grundstöd 3.000 kr. Diskuterades om dessa
pengar skal öronmärkas för +65 medlemmar. Beslut togs att pengarna
skall läggas på eget konto dvs Öronmärkas. Inget beslut ännu om hur
pengarna skall användas.

Rapporter.
Lasse informerade:
- RF och SISU
Info om kommande utbildningar.
- SFIF
Tävlingsförbud gäller fortfarande.
- VFIF.
Årsmöte 9/3, kl 18:00. Klubben har fått inbjudan Lasse representerar klubben.
- Tävlingar/tävlingskalender. Kalendern ligger än så länge kvar.
-

Övrigt.
Inget övrigt att rapportera.
Kommande aktiviteter
- Kalender framåt
 Utmaning påsk? Från – Till, olika startpunkter på Sjuhäradsleden.
Behöver funderas igenom lite mer till nästa möte.
 En ”bana”/månad
Släpper ett ställe/månad. Pär ger förslag på banor. Mars – November
Per C tar hand om excel filen. Lars och Anton stöttar vid behov.
 KM terräng, 27/3
Flyttas fram. Datum bestäms senare.
 GB12, 8/5. Ligger kvar.


DM 10000m, ?/8. Ingen ny info.



Lopp om restriktioner släpps? Ja, på uppmätt bana.



BLK cupen. Lasse presenterade ett utkast på upplägg. Beslutade att Lasse
skall finslipa på förslaget med input från övriga i styrelsen.

Utvärdering
- Borås vinterlopp
66 deltagare, 51 från klubben. Lyckat arrangemang.
- Reflexlöpningar
6 st på Björkehov. 9 st på Kransmossen.
- Alla Hjärtansdags-löpning
7 st var med.
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Träning
-

Lördagar, utvärdering och rapport.
Fungerar bra.

-

Gå/vandringsgrupp. Inget nytt.

Kommunikation internt o externt
- FB, Instagram. All info som förmedlas via FB och Instagram skickas också
alltid ut på mail. Detta för att säkerställa att även dom som inte följer klubben
på FB och Instagram får all information
-

Hemsida. Anton informerar. Påbörjad. Mattias Seaberg lovat att hjälpa oss.

-

Medlemsbrev. Lasse skickar ut vid behov.

Medlemsregister Idrotten Online.
Alla medlemmar som meddelat komplett personnummer är inlagda i medlemsregistret.
Vi gratulerar Pär på den stundande födelsedagen.
Nästa styrelsemöte
Tisdag 16 mars klockan 18:00. Teams.
Vid pennan:

Ordföranden:

Per Camén

Lasse Jutemar
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