Styrelsemöte Borås Löparklubb 14/6 2021
Plats: Solhäll.
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 47 784,50 kr.
Medlemsutveckling.
Klubben har vid detta möte180 st medlemmar.
Medlemsantalet har ökat med 8 sedan föregående styrelsemöte.
Inköp.
- PB-klocka (Person Bästa klocka). Beslutas att införskaffa en PB-klocka för att användas
av deltagare vid tävlingar att ringa i när man har slagit personbästa.
Rapporter.
RF och SISU
- Hur gå vidare med SISU? Anton kontaktar kundtjänst på RF för att reda ut problemet med
inloggningar Idrott online.
SFIF
- Lasse informerade om läget med Covid restriktionerna.
VFIF.
- Rapport från senaste mötet 9/6. Långloppscupen blir av. En sluten FB grupp skall bildas
för att marknadsföra Långloppscupen bland våra medlemmar.
Övrigt.
- Mötet med FoF (Fritid och Folkhälsa) Borås Stad 26/5 på Kype. Lars informerade. Ännu
inget klart angående åtagande. Diskussionen med FoF fortsätter.
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Kommande aktiviteter
Kalender framåt
- Kolbränningen runt 19/6. Hittills 24 stycken anmälda. Marita är tävlingsansvarig.
Tävlingen är sanktionerad av förbundet.
- DM 10000m, planering.
Tävlingsansvariga Pär och Lars.
Pär ansvarar för inbjudan.
Per lägger upp ny mail adress: dm@borasloparklubb.se
C:a 15 funktionärer behövs för tidtagning mm. Anton ansvarar för funktionärer.
Lasse beställer priser.
-

Göra tävlingskalender med KM, egna lopp och ”utflykter”, aktivitetsdag mm.
3/7: Såkern Runt.
31/7: Event på Björkehov. All-in, Hemma Vasan mm.
25/8: Terräng KM. Distanser 10, 8 och 6 km beroende på klass. Bestämdes att det skall
vara en 2 km runda.
23/10: Trollstigen Open. Distanser bestäms senare.
31/12: Någon form av Sylvester lopp.

-

Resa Lidingö. Lasse informerar att han kontaktat Sparlunds resor om samarbete
Lidingöloppet i år; 30 km på lördag och 15 km, Juniorer och Veteraner på söndag.

Utvärdering
Månadsutmaningen.
Hittills 47 st anmälda. Hittills ganska få som varit på månadens plats Storsjögården, några
stycken har fullföljt samtliga sträckor sedan start.
GB12.
Fungerade mycket bra. Positiv återkoppling från deltagarna.
Träning
Lördagar, utvärdering och rapport
Fungerar bra. Generellt bra uppslutning.
Onsdagsintervaller, utvärdering och rapport
Anton rapporterar. Under uppstart så hittills har det varit ganska få deltagare.
Kommunikation internt o externt
Hemsida.
Uppdateras med träning.
Medlemsbrev.
Lasse skickar ut vid behov, ungefär 1 gång/månad.
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FB, Instagram, Garmin, Strava
Fungerar bra. Lasse rapporterar om Garmin utmaningarna.
Årsmöte förberedelser
29/9 Var: Hålls öppet, bestäms längre fram.
Innan årsmötet måste styrelsen reda ut hur räkenskapsåret 2021 skall hanteras med avseende
på att nya styrelsen tillträder mitt under påbörjat räkenskapsår.
Övriga frågor.
- HLR. Diskuterades om vi behöver utbilda några i HLR för att vara förberedda om något
skulle inträffa på våra tävlingar.
Lars kollar med SISU angående kurser och bidrag till hjärtstartare.
-

Energi/Sportdryck. Anton undersöker möjligheten till någon form av klubbrabatt på
energi/sportdryck.

Nästa styrelsemöte
9 augusti klockan 18:00.
Vid pennan:

Ordföranden:

Per Camén

Lasse Jutemar
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