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Styrelsemöte Borås Löparklubb 17/1 2022 

Plats: Hos Marita 

Närvarande: 
Anton Wilson, Karin Apelqvist, Lars Wahlqvist Lasse Jutemar, Marita Björk, Per Camén, 
Sara Jönsson. 
 
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 72 404 ,40 kr. 
 
E-kassabok via Swedbank 
Lars har varit i kontakt med Swedbank men inte fått svar ännu. 
 
Medlemsutveckling. 
Klubben har vid detta möte 218 medlemmar. 
Sedan föregående styrelsemöte har klubben fått 16 nya medlemmar. 
 
Inköp. 
- Inköp kläder mm 

Lars redovisar status.  
Lagret kommer kompletteras upp med linnen, t-shirts och jackor. 
Lars får i uppdrag att undersöka vilken typ av löparkepsar Craft har att erbjuda. 
 
Inventering mössor/buffar 
Styrelsen gick igenom lagerstatus av mössor och buffar. 

 
- Priser 

Sara och Johan får i uppdrag att ta fram förslag på priser till BLK cupen och 
Månadsutmaningen. 
Till BLK cupen behövs 40 priser. 
Sara skall beställa medaljer till Decemberutmaningen (Julutmaningen och 
Decemberserien). 
Styrelsen beslutar om en budget på 5000 kronor till priser för BLK Cupen och 
Månadsutmaningen. 
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Rapporter. 
RF och SISU 
Lasse informerar. Inget nytt att rapportera. 
 
SFIF 
Lasse informerar. Inget nytt att rapportera. 
 
VFIF. 
Lasse informerar om att han ingår i en arbetsgrupp i det nya distriktet som har ansvar för 
Furhoffs Löparcup. 
 
Kommande aktiviteter, planering 
 
Fyra sjöar och en mosse 
Planering gjordes; bemanning, priser osv. 
Beslutade att det skall vara 3 priser/tillfälle. 
Ansvariga: 
23/1 Kypesjön: Lasse 
6/2 Byttorpssjön: Lars 
20/2 Ramnasjön: Karin 
6/3 Pickesjön: Anton 
20/3 Kransmossen: Per 
 
Backyard 30/4 
Beslutade att använda Mittlopp.se för anmälan. 
Max 75 deltagare. 
Anmälningsavgift 175 kronor, medlemmar i Borås Löparklubb 50 kronor. 
 
KM - datum 
Datum för Klubbmästerskap: 
Vecka 19: 5000 meter bana. Exakt datum meddelas när bana är bokad. Anton ansvarar. 
17/9: Kretsloppet – 10 km Landsväg 
2/10: KM Terräng 
 
BLK cup 
Lasse presenterar förslag på inbjudan som styrelsen godkänner. 
 
Marathon 
Om lopp ställs in pga av Covid situationen så kan klubben anordna tävlingar med kort varsel. 
 
Prisutdelning – datum 
Styrelsen beslutade att prisutdelning för BLK cupen, Månadsutmaningen och 
Decemberutmaningen kommer göras på årsmötet. 
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Backyard i Kinnarumma till sommaren? 
Diskuterade möjligheten att ordna Kinnarumma Backyard till sommaren som ett 
Klubbarrangemang. 
 
Söka Vintermarathon för 2022? 
Flera medlemmar har föreslagit att klubben skall söka Vintermarathon 2022. 
Styrelsen beslutar att klubben skall ansöka. 
Lasse får i uppdrag att skicka in ansökan till Svenska Marathonsällskapet. 
 
Utvärdering/Rapport 
- Skulpturvandringen 

Ett mycket uppskattat och lyckat arrangemang. Styrelsen tackar Pär Nyberg för en mycket 
bra och intressant guidning. 
 

- Decemberutmaning 
Konstaterade att det är en tuff utmaning i december framförallt med avseende på 
vintervädret. 
Beslutade att Julutmaningen flyttas till juni och blir en Juniutmaning med avslut på 
midsommarafton. 
Decemberserien kommer ligga kvar. 
 

- Träningar 
Lördagar  
Det har varit runt 15 deltagare/gång. Fungerar bra. 
Februari: 
5/2: Gingri bygdegård 
12/2: Transåssjön 
19/2: Tennishallen 
26/2: Ljushult 
 
Onsdagsintervaller 
Runt 10-15 deltagare/pass. En uppskattad träning med 
olika deltagare från pass till pass så ett 40-tal medlemmar deltar på denna träning.   
 

- Hur kan klubben erbjuda verksamhet för fler? 
Diskuterade olika alternativ om hur vi skall gå vidare med att bredda verksamheten. 

 
Beslut 
Styrelsen beslutade att från och med 1 februari 2022 har icke betalande medlemmar ej rätt till 
att ta del av klubbens förmåner men dom kommer fortsatt att få all medlemsinformation som 
skickas ut. 
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Kommunikation internt o externt 

- Hemsida 
Intervjuer. 
Anton informerar. 
Alla intervjuer kommer läggas upp på hemsidan. 
 

- Medlemsbrev 
Inget behov av medlemsbrev just nu. 
Lasse skriver ihop ett kortare informations mejl till medlemmarna 
 

- Sociala medier 
Evenemang. Diskuterade hur evenemang skall läggas upp på sociala medier på bästa sätt. 
 

- Facebook, Instagram 
Inget nytt. Fungerar bra. 
 

- Garmin, Strava 
Inget nytt. Fungerar bra. 

Övriga frågor. 
Lasse informerade. 
Sista dagarna i januari arrangeras ett läger på Bosön för löpare uttagna i Landslagsgruppen. 
BLK har 2 stycken uttagna (av 24 st) som fått inbjudan till lägret.  
 
Nästa styrelsemöte. 
Måndag 21/2 - 2022 kl. 18:00, hos Per. 
 
 
 
Vid pennan:   Ordföranden: 
 
 
Per Camén   Lasse Jutemar 


