Styrelsemöte Borås Löparklubb 17/10 2021
Plats: hos Karin Apelqvist
Närvarande:
Lasse Jutemar, Marita Björk, Lars Wahlqvist, Karin Apelqvist, Johan Bergstrand, Sara
Jönsson, Per Camén
Öppnande av möte.
Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
Föregående protokoll.
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
Genomgång av årsmötesbeslut och protokoll
Årsmötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.
Ekonomi.
Rapport.
Kassarapport. Lars går igenom ekonomin. Vid mötet är behållningen 40 923,40 kr.
Medlemsutveckling.
Klubben har vid detta möte 197 st medlemmar.
Medlemsantalet har ökat med 6 sedan föregående styrelsemöte.
Datum för medlemsavgift för 2020.
Beslut togs att medlemsavgift som betalas in 1 december eller senare gäller för år 2022.
Inköp.
- Inköp kläder mm
Kläder inför höst/vinter.
Lars informerar. För få medlemmar har beställt långärmad t-shirt för att kunna lägga en
beställning från Craft. Beslutade att Lars skall skicka ut en påminnelse om möjligheten att
beställa klubbkläder.
Mössa och keps kvarstår.
Anton har tillsammans med Mattias Seaberg tagit fram förslag på ett par olika buffar.
Lasse får i uppdrag att stämma av med Mattias och att beställa buffar.
-

Tidtagning
Lasse informerar. Per Josefsson skall titta på alternativ för tidtagningsutrustning.
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-

Hjärtstartare
Lars informerar.

-

Nummerlappar
Inköp av nya nummerlappar behöver göras. Olika alternativ diskuterades.
Kvarstår till nästa möte.

-

Avtal/Sponsorer 2022
Fotriktigt. Avtalet löper på.
Svenssons. Lasse kontaktar Svenssons för att diskutera förlängning av avtalet.

Rapporter.
RF och SISU
Lasse rapporterar bl a om kurser från SISU.
SFIF
Lasse rapporterar. Info från förbundet skickat till styrelsen.
VFIF.
Lasse informerar om nuvarande Långloppscup och planering och problematik kring den nya
distriktsorganisationen efter årsskiftet.
VFIF firar 70-årsjubileum 20 oktober i Falköping. Lasse åker som representant för klubben.
Kype
Lars rapporterar. Inget nytt.
Övrigt
Lasse informerar om ansökningsmöjligheter till Valter Kuusk stiftelse och Sparbanksstiftelsen
Kommande aktiviteter
Kalender framåt
23/10: Trollstigen Open.
Hittills 23 anmälda.
Några medlemmar har anmält sig för att hjälpa till med tidtagning mm vilket är väldigt
uppskattat.
31/10: Halloween event.
Ellen Sepp ansvarar
Träning
Lördagar, utvärdering och rapport
Marita rapporterade.
Fortsätter med Lördagsmilen.
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6/11: Kransmossen. Blir utan löpledare.
13/11: Ymer. Per
20/11: KM 10 km Landsväg
27/11: Ljushult. Karin
4/12: Björkehov. Johan
Onsdagsintervaller, utvärdering och rapport
Fungerar bra.
Övriga frågor.
Inga övriga frågor
Övriga punkter på dagordning beslutar vi att flytta till nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte.
9 november klockan 18:00, hos Per.
Vid pennan:

Ordföranden:

Per Camén

Lasse Jutemar
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