Styrelsemöte Borås Löparklubb 9/11 2021
Plats: hos Per Camén
Närvarande:
Lasse Jutemar, Marita Björk, Lars Wahlqvist, Karin Apelqvist, Johan Bergstrand, Sara
Jönsson, Per Camén, Anton Wilsson
Öppnande av möte.
Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.
Föregående protokoll.
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
Ekonomi.
Rapport.
Kassarapport. Lars går igenom ekonomin. Vid mötet är behållningen 40 903 ,40 kr.
Medlemsutveckling.
Klubben har vid detta möte 200 medlemmar.
Medlemsantalet har ökat med 3 sedan föregående styrelsemöte.
Inköp.
- Inköp kläder mm
Kläder inför höst/vinter.
Lars informerar. Han har varit i kontakt med Fotriktigt. Påminnelse om möjligheten att
beställa kläder kvarstår.
Beslutas att Lasse beställer 100 buffar. Pris till medlemmar 74 kr/st.
Beslutas att Lasse beställer 100 mössor. Pris till medlemmar 99 kr/st.
-

Hjärtstartare
Lars informerar. Styrelsen beslutar att Lars köper in en hjärtstartare till klubben för 5216
kronor + moms.

-

Bord
Lars skänker 2 bord till klubben för att användas vid tävlingar, evenemang o dyl.

-

Avtal/Sponsorer 2022
Svenssons. Lasse har varit i kontakt Svenssons och fått förslag på avtal. Styrelsen tittar på
avtalet och det är ok.
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-

Priser – ansvariga
Johan ansvarar för priser från Lennarts med hjälp av Sara.
Samtliga i styrelsen skall fundera över företagssponsring av priser.

Rapporter.
RF och SISU
Inget nytt.
SFIF
Inget nytt.
VFIF.
Vi har fått kallelse till extra årsmötet den 18/11, beslutar att inte skicka någon representant
Långloppscup rapport.
Lasse rapporterar. Klubben vinner kategorin ”Årets raket” och hamnar på tredje plats i antal
målgångar i cupen bland föreningar i Västergötland.
Tävlingsprogram Västergötland 2022
Lasse informerar och går igenom tävlingsprogrammet för 2022.
Kommande aktiviteter
Kalender framåt
20/11: KM 10km Landsväg
Anton är tävlingsledare. Inbjudan är skickad till samtliga medlemmar. Per tar emot
anmälningarna och sköter det administrativa. Marita och Sara hjälper till före och under
tävlingen.
Söka lopp/DM 2022
Styrelsen beslutade om att ansöka om Backyard på Björkehov den 30/4.
Vi avvaktar med att söka andra tävlingar
Decemberutmaning
Samma upplägg som förra året. Per ansvarig för Excel filen. Johan ansvarig för medaljer.
Skulpturvandring
Planerad till 18/12. Lasse kontaktar Pär N för planering.
Sylvesterlopp
Sylvesterloppet ingår i BLK Cupen. Det blir två alternativ för att få tillgodoräkna sig
Sylvesterlopp:
- Klubben ordnar ett enklare evenemang på Björkehov 31/12. Karin och Johan ansvariga.
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-

Man springer valfritt Sylvesterlopp den 31/12.

Planering 2022
-

Arrangemang och tävlingar internt, inkl KM
KM 5000 m på bana
KM Terräng på Björkehov.
KM 10km Landsväg på Kretsloppet 17 september 2022.

-

Träningar
Lördagar fortsätter som tidigare på olika platser. Marita fortsatt ansvarig.
Onsdagar fortsätter som tidigare.

-

Resor till lopp
Beslutades att klubben skall anordna gemensam resa för medlemmarna till Stockholm
Marathon och Helsingborg Marathon.

-

Prisutdelning; BLK-cup, Månadsutmaning, Decemberutmaning
Prisutdelning blir den 22 januari.

-

Årsmötesdatum
Årsmötet blir den 21 mars 2022.

Utvärdering/Rapport
- Trollstigen Open
Många deltagare och mycket uppskattat.
-

Halloween
40–45 deltagare som var mycket nöjda med upplägget.

-

Månadsutmaning
Sista månaden för månadsutmaningen. Sista dagen för X(kryss)-ning är den 30/11.

-

Tävlingar externt
Diskuterades hur klubben skall fånga upp medlemmars deltagande och resultat på dom
olika loppen.

-

BLK-cupen
Många av medlemmarna deltar i Cupen.

-

Klubbrekord
Lasse informerade.
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Träning
Lördagar, utvärdering och rapport
Marita rapporterade.
Fortsätter med Lördagsmilen.
13/11: Ymer. Per
20/11: KM 10 km Landsväg
27/11: Ljushult. Karin
4/12: Björkehov. Johan
Onsdagsintervaller, utvärdering och rapport
Fungerar bra.
Kommunikation internt o externt
-

Hemsida
Diskuterade vilka länkar till externa sidor som skall finnas på hemsidan.
De intervjuer som är gjorda skall läggas in på hemsidan.
Lopp statistik Marathon/Ultra mm skall finnas med på hemsidan för dom medlemmar som
vill redovisa detta.

-

Medlemsbrev
Lasse skriver ihop ett nytt medlemsbrev kommande vecka.
Vad medlemsbrevet skall innehålla diskuterades.

-

Facebook
Diskuterades vilka som skall vara redaktörer, beslutades att Lars, Marita och Ellen ska ha
behörigheten.

-

Instagram, Garmin, Strava
Inget nytt.

-

Originalprotokoll
Beslutades att sekreteraren förvarar mötesprotokollen.

Övriga frågor.
Inga övriga frågor
Nästa styrelsemöte.
9 december klockan 18:00, Björkehovsstugan.
Vid pennan:

Ordföranden:

Per Camén

Lasse Jutemar
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