Styrelsemöte Borås Löparklubb 12/4 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 och Anton Wilson adjungeras till mötet.
Sekreterare.
Per Camén väljs till mötessekreterare.
Föregående protokoll.
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
Ekonomi.
Rapport.
- Kassarapport. Lars går igenom ekonomin. Vid mötet är behållningen 48073 kr.
- Svenska spel. Gräsrotsföreningar kan få stöttning genom Svenska spel. Lars anmäler
klubben till detta.
Medlemsutveckling.
Klubben har vid detta möte165 st medlemmar.
Medlemsantalet fortsätter att öka och har ökat med 9 stycken sedan föregående styrelsemöte.
Inköp.
- Tält. Pär N redogör för status.
- Nummerlappar. Pär N redogör för status. Beställda.
- Priser KM. Fundera vidare till nästa möte.
Avtal Kläder mm.
- Kläder rapport. Lars redogör för status.
- Tygmärken pris. Priset sätts till 50 kr/styck.
- +65 pengarna, rapport och hur skall vi använda pengarna.
Det finns 3.000 kronor som är öronmärkta för +65 åringarna.
Lasse rapporterar att ytterligare 10.500 kronor har kommit in.
Diskuterades hur pengarna skall användas, inget beslut på detta möte.
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Rapporter.
Lasse informerade:
RF och SISU
- Info om kommande utbildningar. Lasse informerade.
- Möte med konsulent från SISU. Lasse informerade om kommande möte.
SFIF
- Nyhetsbrev. Lasse informerade.
VFIF.
- Lasse informerade.
Övrigt.
- Möte med FoF-fritid och folkhälsa, Borås Stad, om Kype. Lasse och Lars har möte på
fredag, 16/4, med FoF.
- Inlogg idrotten online. Anton undersöker hur detta skall lösas på bästa sätt.
Kommande aktiviteter
Kalender framåt
- KM terräng. Avvaktar med att bestämma nytt datum.
- Open track. Anton informerar om upplägg och status. Samma upplägg som på
nyårstävlingen vid Björkehov. Kransmossen reflexbana (”Röda prick banan”) med
stödsnitsling. Datum ej ännu bestämt.
- GB12, 8/5. Ligger kvar. Direktanmälan på plats, start 9:00. Lars ordnar medaljer i tyg.
- DM 10000m,14/8. Inget nytt att rapportera.
- Egna Lopp om/ när restriktioner släpps. Förslag; Trollstigen, Kolbränningen Backyard
mm.
Beslutade att prioritera kontrollmätt bana; Kolbränningen, Trollstigen, Ramnasjön.
- BLK cupen. Lasse reviderar listan över lopp som ingår.
- 7 juni BLK 1 år. Beslut på att ordna ett födelsedagsevenemang.
- Resa Lidingö. Datum för resan 24 – 26 september diskuterades. Avvaktar med planering
tills restriktionerna släpps.
Utvärdering
Månadsutmaningen.
Hittills 39 st anmälda.
Vårloppet.
Hittills 9 st anmälda.
Träning
Lördagar, utvärdering och rapport
Fungerar bra.
Maj månad – 1/5 Rångedala, 8/5 Björkehov, 15/5 Hestra, 22/5 Övrarp, 29/5 Kransmossen.
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Långfredagen, utvärdering och rapport
Det blev 2 grupper, 14 stycken deltagare totalt.
Gemensamt Långpass
Inget nytt att rapportera. Första gängen på onsdag 14/4
Smeatorpet, Fritsla
Solveig Derås föreslår att vi skall ordna en träning vid Smeatorpet. Lasse kontaktar och
bestämmer datum.
Vandring
Lasse rapporterar. Inget nytt.
Kommunikation internt o externt
FB, Instagram.
Inget nytt att rapportera. Fungerar bra.
Hemsida. Hemsidan är nu igång. Ett stort tack till Mattias Seaberg för allt arbete han har lagt
ner på hemsidan.
All uppdatering av hemsidan görs av Mattias. Vi tittar på en annan text på framsidan, Lasse
kontaktar Mattias om detta. Styrelseprotokoll och BLK-cup resultat saknas och behöver
åtgärdas.
Medlemsbrev.
Inte aktuellt just nu med medlemsbrev. Lasse skickar ut vid behov, ungefär 1 gång/månad.
Årsmöte när och var?
Datum: 25/8 klockan 18:00
Var: Hålls öppet, bestäms längre fram.
Övriga frågor.
Info om VSM och Marathon Rush.
Lasse informerar om att Veteran SM-status nu även finns på 100 km och 24-timmar, i år går
100 km i Halmstad och 24-timmars i Skövde.
Marathon Rush – en hemsida för att lägga in sina resultat mm.
Nästa styrelsemöte
17 maj klockan 18:00. Teams.
Vid pennan:

Ordföranden:

Per Camén

Lasse Jutemar
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