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Styrelsemöte Borås Löparklubb 9/8 2021 

Plats: Aspegränd 4B, hos Per C 

Närvarande: 
Lasse Jutemar, Pär Nyberg (via Teams), 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 50341,50 kr. 
 
Medlemsutveckling. 
Klubben har vid detta möte 184 st medlemmar. 
Medlemsantalet har ökat med 4 sedan föregående styrelsemöte. 
 
Inköp. 

- Inköp kläder mm 
Kläder inför höst/vinter. 
Buff – Anton kollar upp vad som finns och kommer med förslag. 
Mössa, keps, långärmad T-shirt och vinter tights – Lars undersöker vad Craft 
har att erbjuda. 
 

- Sportdryck 
Kvarstår. Anton undersöker vidare. 
 

- Hjärtstartare 
Kvarstår. Lars undersöker vidare. 
 

- PB-klocka 
Marita har ordnat en PB-klocka. 
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Rapporter. 
RF och SISU 
- Inget nytt att rapportera. 
 
SFIF 
- Inget nytt att rapportera. 

 
VFIF. 
- Inget nytt att rapportera. 
 
Kommande aktiviteter 
Kalender framåt 
- DM 10000m, planering.  
Planeringen av DM 10000 meter diskuterades. 
Pär mailar ut tävlings PM till deltagarna på torsdag (13/8). 
Lasse har ordnat medaljer. 
Anton ansvarar för funktionärer och tidtagningen. 
Det har varit svårt att rekrytera funktionärer. Hittills finns 7 tidtagare/varvräknare 
 
25/8: KM Terräng. 
Lasse har skickat inbjudan. 
Beslutades att tävlingen genomförs på Björkehov på avkortat elljusspår. 
Lasse är tävlingsledare. 

  
23/10: Trollstigen Open. 
Distanserna blir 10 km och 42,2 km Marathon. 
Det blir en öppen tävling med max 100 deltagare. 
Lasse tar fram ett förslag på lämpligt tävlings upplägg. 

 
31/12: Sylvester lopp. 
Någon form av Sylvesterlopp diskuterades. Antingen att klubben åker tillsammans till något 
lopp alternativt att klubben ordnar ett eget lopp. 
 
Övriga KM, egna lopp och ”utflykter”, aktivitetsdag mm 
6/11: After run efter Borås 6-timmars för medlemmar. Anton tar fram förslag. 
20/11: KM 10 km landsväg. 
1/12: Decemberutmaningen startar. 
- Skulpturvandring för medlemmar i december. Pär kollar upp lämpligt datum. 
- Event på Fotriktigt. Lars kontaktar Fotriktigt. 
 
Resa Lidingö.  
Det har varit ett lågt intresse från medlemmarna att resa till Lidingö gemensamt. 
Beslut togs att varje medlem får själv kontakta Sparlunds resor för att boka resa. 
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Utvärdering/Rapport 
Övergångar. 
Lasse informerade om läget. 
 
Månadsutmaningen. 
Hittills 51 anmälda. 
Intresset för att delta har minskat.  
 
Tävlingar externt. 
Diskuterades hur klubben skall uppmärksamma medlemmars deltagande och resultat i 
tävlingar. 
 
Kolbränningen runt. 
Positiv feedback från deltagarna. Fungerade bra. 
 
Hemmavasan. 
Bra upplägg. Totalt 18 deltagare. 
 
BLK Cupen. 
Lasse rapporterade om BLK Cupen. Uppdaterade vilka tävlingar som skall ingå. 
 
Klubbrekord 
Lasse presenterade förslag på redovisning av klubbrekord indelat i åldersgrupp och distans. 
Beslutades att använda Lasses förslag. 
 
Resultatinsamling 
Resultat mailas in av deltagaren själv med en länk till resultatlistan. 
 
Träning 
Lördagar, utvärdering och rapport 
Fortsätter med Lördagsmilen. Marita fortsatt ansvarig. 
28/8: Kransmossen 
4/9: Storsjön 
11/9: Ymer 
18/9: Kransmossen 
25/9: Rångedala 
 
Onsdagsintervaller, utvärdering och rapport 
Anton rapporterar. 
Fortsätter på onsdagar, varje vecka. 
Det behövs fler ledare för onsdagsintervallerna. Anton ansvarig för att ordna fler ledare. 
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Kommunikation internt o externt 
Hemsida.  
Fungerar bra.  
 
Medlemsbrev.  
Innehåll diskuterades. 
Lasse skickar ut vid behov, ungefär 1 gång/månad. 
 
FB, Instagram, Garmin, Strava 
Inget nytt. 
 
Årsmöte förberedelser 
Datum: 29/9 
Plats: Borås GIF på förslag. Lasse kollar upp om stugan är ledig 29/9. 
Kassör Lars tar fram årsredovisning/ årsbokslut för räkenskapsåret 2020. 
 
Verksamhetsberättelse, kallelse mm. 
Lasse skriver verksamhetsberättelse för 2020. 
Kallelse mailas ut. 
 
Valberedning. 
Ingen valberedning finns. För att valen på årsmötet ska vara förberedda beslutades att tillfråga 
några personer att utgöra en informell valberedning. 
Styrelsen föreslog 4 lämpliga kandidater som Lasse fick i uppdrag att fråga. 
 
Övriga frågor. 
Inga övriga frågor. 
 
Nästa styrelsemöte 
Måndag 20/9, klockan 18:00, hos Marita. 
 
Vid pennan:   Ordföranden: 
 
 
Per Camén   Lasse Jutemar 


