Styrelsemöte Borås Löparklubb 17/5 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 47 263,75 kr.
Medlemsutveckling.
Klubben har vid detta möte172 st medlemmar.
Medlemsantalet fortsätter att öka och har ökat med 7 sedan föregående styrelsemöte.
Inköp.
- Tält. Beslutade Pär N skall beställa tält med 2 st gavlar till en total kostnad av 6 335
kronor. Dessutom söka bidrag för detta från Lokalt utvecklingsstöd och
Sparbanksstiftelsen. Lasse och Lars tar hand om bidragsansökan.
- Priser KM. Lasse presenterar förslag på medaljer. Beslutade att köpa 200 medaljer. Lasse
beställer.
- Egna medaljer för framtida behov. Diskuterade om klubben skall köpa in ett lager av egna
medaljer för framtida tävlingar.
Avtal Kläder mm.
- Kläder rapport. Lars redogör för status. Alla beställda kläder levererade.
Utprovning av kläder för medlemmar på Fotriktigt 17-18/5.
Rapporter.
Lasse informerade:
RF och SISU
- Hur gå vidare med SISU? Lars informerade om SISU poängsystem för planeringsmöten o
dyl. Beslutade att testa detta, ansvarig Lars.
- RF: Riksidrottsmötet hålls den 28-30/5.
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SFIF
- Veteranutbildning, skicka någon? Utbildningen hålls i Stockholm i höst, fundera på om
någon är intresserad.
- Rapport från seminarium 11/5. Lasse rapporterar. Mycket fokus kring restriktionerna och
vad som gäller.
VFIF.
- Långloppscup. Lasse informerade. VFIF har presidiemöte 20/5
- Sammanslagning 2022. Lasse informerade om kommande sammanslagning mellan
distrikten Västergötland, Halland o Bohuslän.
Övrigt.
- Mötet med FoF (Fritid och Folkhälsa) Borås Stad 16/4 om Kype. Lars informerade om
mötet. Nästa möte 26/5 kl. 8.00 på Kype.
- Mötet med SISU 20/4. Lasse informerade.
Kommande aktiviteter
Kalender framåt
- Göra tävlingskalender med KM, egna lopp och ”utflykter”, aktivitetsdag mm.
 Enbart för medlemmar eller ”tävling” för andra?
Endast för medlemmar tillsvidare.
19/6: Trollstigen, Klubbarrangemang.
Fundera på utflykter, aktivitetsdag mm till nästa möte.
- GB12. Planering. Lasse är tävlingsledare men behöver stöttning av några fler för att
säkerställa att rekommendationerna följs. Lars ordnar medaljer. Plakett/er till vinnare
finns.
- BLK 1-års dag, planering. Firas samtidigt med GB12. Lasse ordnar tipspromenad. Lars
ansvarar för priser till tipspromenaden.
- DM 10000m, planering. Avvaktar VFIF beslut.
- Resa Lidingö. Inget nytt.
Utvärdering
Månadsutmaningen.
Hittills 43 st anmälda. Ganska få som varit på månadens plats Ymer.
Vårloppet.
125 stycken anmälda. Fungerade på det hela bra.
Personnummer. Lasse informerade om läget med personnummer till medlemsregistret i Idrott
online.
Träning
Lördagar, utvärdering och rapport
Fungerar bra. Generellt bra uppslutning.
12/6 Storsjön
2
Essity Internal

Veckopass, utvärdering och rapport
Fungerar bra. Har varit runt 10 - 12 personer varje gång.
Sommar.
Löpledare till och med 12/6 därefter ingen utsedd löpledare under sommarperioden. Under
sommarperioden 3/7 – 14/8 fortsätter träningen utan utsedd löpledare på Kransmossen.
21/8 startar höstens lördagsträningar igen.
Intervallträning.
Förslag från Anton att starta med intervallpass på onsdagar i juni. Anton funderar på datum
och program för intervallpassen.
Vandring
Lasse rapporterar. Inget nytt.
Kommunikation internt o externt
FB, Instagram.
Inget nytt att rapportera. Fungerar bra.
Hemsida.
Nyheter finns nu på framsidan.
Medlemsbrev.
Inte aktuellt just nu med medlemsbrev. Lasse skickar ut vid behov, ungefär 1 gång/månad.
Årsmöte när och var?
Nytt datum, längre fram?
Beslutar att flytta fram årsmötet.
Nytt datum: 29/9 klockan 18:00
Var: Hålls öppet, bestäms längre fram.
Övriga frågor.
Inga övriga frågor.
Nästa styrelsemöte
14 juni klockan 18:00. Teams.
Vid pennan:

Ordföranden:

Per Camén

Lasse Jutemar
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