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Styrelsemöte Borås Löparklubb 21/2 2022 

Plats: Hos Per 

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 78 828 ,75 kr. 
 
E-kassabok via Swedbank 
Inget nytt att rapportera. Lars återkommer på nästa möte. 
 
Medlemsutveckling. 
Klubben har vid detta möte 192 medlemmar. 
Sedan föregående styrelsemöte har klubben fått 18 nya medlemmar. 
 
Inköp. 
- Inköp kläder mm 

Lars redovisar status.  
Löparkeps. Inget nytt, Lars återkommer på nästa möte. 
 
Tryck på klubbkläder (Flagga + Sweden). Karin tar upp frågan om det går att få tryckt en 
svensk flagga och texten ”Sweden” på klubbkläderna i efterhand. 
Lars skall ta fram förslag på flagga och text (storlek och font). 
 
Löparhandskar/vantar med tryck. Karin föreslår att klubben skall ta fram löparhandskar 
med tryck på. 
Lars skall undersöka vad Craft har att erbjuda till nästa höst/vinter säsong. 
 
Inventering mössor/buffar 
Styrelsen gick igenom lagerstatus av mössor och buffar. 

 
- Hjärtstartare. 
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Lars informerar om hjärtstartare och kommer att beställa en snarast. 
 

- QR-kod till Swish. 
Anton får i uppdrag att undersöka möjligheten att skaffa QR-kod till klubbens Swish. 
 

- Nummerlappar. 
Lasse ska kontakta tidigare leverantör för pris och förslag på nummerlappar. 
 

- Beslutades att klubben skall köpa in ett mäthjul för max 2000 kronor. 
Lasse beställer. 
 

- Klubbtält. 
Beslutades att klubben skall köpa in ytterligare ett klubbtält med två sidor. 
Lars tar fram pris på tältet. 
 

- Valter Kuusk. 
Diskuterades om klubben skall söka bidrag från Valter Kuusk. Ansökningsperiod 1/3 – 
1/5. 
Beslutade att klubben skall söka pengar till elektronisk tidtagningsutrustning. 
Lasse skickar in ansökan. 

Årsmöte. 
Datum: 21/3 
Plats: Borås GIF, Sjöbovallen alternativt Träffpunkt Simonsland på förslag. Lasse kollar upp 
om vad som är ledigt 21/3. 
 
Verksamhetsberättelse, kallelse mm. 
Lasse skriver verksamhetsberättelse för 2021. 
Kallelse mailas ut senast 28/2 
 
Årsredovisning/årsbokslut. 
Kassör Lars sammanställer för räkenskapsåret 2021. 
 
Medlemsavgift. 
Styrelsens förslag till årsmötet är att behålla medlemsavgiften oförändrad på 200 kronor. 
 
Verksamhetsplan. 
Lasse sammanställer verksamhetsplan. 
 
Budget.  
Lars tar fram ett budgetförslag. 
 
Ev motioner. 
Inga motioner inkomna 
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Fika.  
Karin och Marita ansvariga. 
 
Rapporter. 
RF och SISU 
Lasse informerar. Inget nytt att rapportera. 
Karin utses till ansvarig för kontakt med Sisu. 
 
SFIF 
Lasse informerar. Inget nytt att rapportera. 
 
Västsvenska distriktet. 
- Verksamhetsberättelse. Lasse informerar om att Borås Löparklubb är omnämnd i 

verksamhetsberättelsen. 
 
- Kansli. 

Lasse informerar. 
Andreas Carlsson är numera anställd på 75% som föreningsansvarig, med placering på 
Ymers kansli. 

 
- Löparcupen. 

Lasse informerar. 
 
- Årsmöte 27/2 – Fullmakt och deltagande. 

Styrelsen beslutar att Lasse skall delta på årsmötet. Fullmakt för deltagande undertecknas. 
 
Kommande aktiviteter, planering 
Prisutdelning 
Planering och genomgång av priser gjordes. 
 
Backyard 30/4 
Tävlingskommitté. 
Johan, Lasse, Anton och Patrik på förslag till tävlingskommitté. Lasse sammankallande. 
Anmälningarna kommer in bra och hittills är loppet halvfullt. 
 
KM 5000 meter. 
Datum: 11/5, första start klockan 19:30. 
Anton bokar Ryavallen. 
 
Månadsutmaningen. 
Per går igenom förslag på upplägg av årets månadsutmaning.  
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Aktivitet i Påsk 
Beslutar att klubben skall ordna ett Långpass på Långfredag. 
 
Gemensam klubbresa till Stockholm Marathon. 
Lasse har fått förslag från Sparlundsbuss på resa och logi. 
Styrelsen tycker förslaget ser bra ut och beslutar att gå vidare med detta. 
 
Vintermarathon 2022 
Klubben har ansökt om Vintermarathon 2022 men inget beslut är taget av Svenska 
Marathonsällskapet ännu. 
 
Utvärdering/Rapport 
- Februarimaran. 

Fungerade bra. Mycket uppskattat av deltagarna. 
28 anmälda varav 25 startade. 
 

- ”Fyra sjöar och en mosse”. 
Över förväntan. Ett uppskattat event av deltagarna så här långt. 
C:a 50 deltagare/gång. 
 

- Träningar 
Lördagar  
Det har varit runt 15 deltagare/gång. Fungerar bra. 
 
Onsdagsintervaller 
Fungerar bra. Anton och Ellen gör en mycket bra insats som ledare på passen. 
En uppskattad träning. 
 
Gemensamma långpass. 
Klubben kommer anordna 1 långpass/månad på söndagar. 
Första tillfället blir på långfredagen. 
Karin och Marita blir ansvariga för planeringen. 

Övriga frågor. 
Lennart 1000 Marathon redovisning. 
Lasse berättade om firandet av Lennart Skoog 1000:e Marathon i Påarp. 
Lasse framförde klubbens gratulationer och överlämnade en gåva till Lennart. 
 
 
Vid pennan:   Ordföranden: 
 
 
Per Camén   Lasse Jutemar 


