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Styrelsemöte Borås Löparklubb 16/3 2021 

Plats: Virtuellt via Teams. 

Närvarande: 
Lasse Jutemar, Pär Nyberg, Marita Björk, Lars Wahlqvist 
 
Öppnande av möte. 
 
Godkännande av dagordning. 
Dagordningen godkändes. 
 
Adjungering: 
Per Camén adjungeras till mötet. 
 
Sekreterare. 
Per Camén väljs till mötessekreterare. 
 
Föregående protokoll. 
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna. 
 
Ekonomi. 
Rapport.  
Lars går igenom ekonomin. Vid mötet är behållningen 36 348,75 kr. 
Bidraget +65 har kommit och ligger på eget konto. 

 
Medlemsutveckling. 
Klubben har vid detta möte146 st betalande medlemmar. 
Medlemsantalet fortsätter att öka och har ökat med 6 stycken sedan föregående styrelsemöte. 

 
Ej betalande för år 2021. Fortfarande några få medlemmar som ej betalat för år 2021. 
Ytterligare påminnelse är gjord till dessa medlemmar av Lasse. Ingen ytterligare påminnelse 
kommer att skickas. 

 
Inköp. 
- Tält. Pär N redogör för status. På gång. 
- Kuvert med tryck. Pär N redogör för status. Levererade (1000 st). 
- Nummerlappar. Pär N redogör för status. Beställda. 
- Priser KM. Diskuterades vad vi skall ha för priser. Segraren får plakett eller liknande. I 

övrigt inga priser. 
 
Avtal Kläder mm. 
- Alla beställda kläder finns på Fotriktigt (några få saknas) 
- Det finns också kläder i olika storlekar på ett lager som Lars ansvarar för. 
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Rapporter. 
Lasse informerade: 
RF och SISU 
- Info om kommande utbildningar.  
 
SFIF 
- Tävlingsförbud gäller fortfarande. Ingen regeländring före 11/4. 
 
VFIF. 
- Årsmöte 9/3, kl 18:00. Det var inte möjligt för Lasse att delta pga omständlig anmälan. 
- Tävlingar/tävlingskalender. Kalendern ligger än så länge kvar. 
 
Övrigt. 
- Marathonlöparen – Lasse har författat artikel om vårt Vinterlopp. 
- Inlogg idrotten online.  Lasse pratar med Anton om problemet. 
- Integration. Lasse informerade om klubbens ansvar för integration. 
- Parafriidrott. Lasse informerade om ny uppdelning av Paraidrotten 
- FoF-fritid och folkhälsa, Borås Stad genom Anethe Tolfsson har hört av sig om samarbete 

kring Kype. 
 

 

Kommande aktiviteter 

Kalender framåt 
- Utmaning påsk? Förslag på Långfredag 15 km Björkehov kl 9:00. Beslutade att 

genomföra detta istället för lördagsträningen. 
- KM terräng inställt. Nytt datum bestäms senare. 
- GB12, 8/5. Ligger kvar. 
- DM 10000m. Datum satt till 14/8 och banan är bokad.  
- Egna Lopp om/ när restriktioner släpps. Förslag; Trollstigen, Kolbränningen Backyard 

mm 
- BLK cupen. Ligger kvar. 
- 7 juni BLK 1 år. Fundera på hur detta skall firas. 
- Resa Lidingö. Kolla om intresse finns bland medlemmarna via nästa medlemsbrev. 
 
Utvärdering 
Månadsutmaningen. 
Hittills 24 st anmälda på listan varav 16 stycken har fullföljt minst en bana. 
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Träning 
Lördagar, utvärdering och rapport. 
Fungerar bra, runt 20 deltagare varje gång. 
I april kommer träningen anordnas på Kransmossen, Kronängs IP och Dalsjöfors Goif Övrarp. 
 
 
Gemensamt Långpass 
Beslutades att ordna gemensamt Långpass på onsdagar varannan vecka. Start klockan 18:00. 
Lasse tar hand om 14/4 och Pär 28/4. 
 
Intervallträning. 
Intervallträning efterfrågas av medlemmar. Det är inget klubben kan erbjuda just nu. Låter 
frågan vara vilande. 
 
Kommunikation internt o externt 
FB, Instagram. 
Inget nytt att rapportera. 
 
Hemsida. Mattias Seaberg har börjat med hemsidan. Beslut tas att uppdatera abonnemanget 
för hemsidan. Kostnad 50kr/månad.  
 
Medlemsbrev.  
Just nu inget behov att skicka ut medlemsbrev. 
 
Årsmöte när och var? 
Datum bestäms senare. Tidigast i halvårsskiftet. Skall diskuteras vidare på nästa möte. 
 
Övriga frågor. 
Hur använder vi vårt klubbmärke?  
Klubben skall erbjuda våra medlemmar att köpa tygmärket. Lars undersöker vad tygmärket 
skall kosta. 
Klubben bestämmer hur transfermärket skall användas, kommer inte erbjudas ”löst” till våra 
medlemmar. 
 
Nästa styrelsemöte 
12 april klockan 18:00. Teams. 
 
Vid pennan:   Ordföranden: 
 
 
Per Camén   Lasse Jutemar 


